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II CONGRESSO DE FILOSOFIA DO DIREITO PARA O MUNDO 
LATINO

DIREITO, RAZÕES E RACIONALIDADE

Apresentação

O mundo latino tem investido na construção de uma jusfilosofia que objetiva produzir 

epistemologias e referências conceituais a partir de contextos próprios, de modo a contribuir 

para a transformação das instituições jurídicas, políticas e sociais vigentes.

Com essa intenção, a iLatina, através do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Direito da Universidade do Rio de Janeiro (PPGD-UFRJ), promoveu, em julho de 2018, na 

cidade do Rio de Janeiro, o II Congresso de Filosofia do Direito para o Mundo Latino.

O encontro contou com a presença de estudiosos da Filosofia do Direito de quase todos os 

países do chamado “mundo latino”, com o desafio de pensar, sob a perspectiva da Filosofia, 

problemas que desafiam as democracias atuais. Um dos eixos principais dessa discussão é o 

que se concentra no debate da racionalidade jurídica, cujas questões são exploradas pelos 

trabalhos desta coletânea.

Como a quantidade de trabalhos relativos ao grupo Direito, Razões e Racionalidade chegou à 

casa dos 40, a relatoria foi dividida entre Mariana Isern, professora adjunta de Filosofia do 

Direito da Universidad Nacional de Rosario e Diego Luna, professor adjunto de Filosofia do 

Direito e Direito Penal da Facultad de Derecho da Universidad de Buenos Aires. Por uma 

limitação editorial, nesta publicação serão apresentadas apenas as questões e conclusões 

levantadas pela relatora e pelo relator sobre os trabalhos aprovados para o congresso. As 

relatorias completas, no entanto, se encontram na íntegra no site do evento com as avaliações 

pontuais sobre cada um dos artigos apresentados.

Mariana apresenta o seu trabalho em três eixos. O primeiro diz respeito à falta de respostas 

adequadas para novos problemas. “Al incorporar fenómenos que antes no eran alcanzados 

por el Derecho, conforme a los paradigmas empleados, se requiere una nueva perspectiva 

(sea biocéntrica, inclusiva, multicultural, transdisciplinar, etc.). Algunos proponen caminos 

que se podrían recorrer, otros sugieren el rescate o reinterpretación de autores clásicos, o 

vuelven a las fuentes, en otros casos; en tanto que hay algunos que alertan sobre las vías 

inapropiadas para pensar esas alternativas.”. Aqui encontram-se reunidos os trabalhos de 



Diego Javier Duquelsky Gómez (Argentina), Jesús Vega López (Espanha), Maria Carolina 

Rodrigues Freitas (Brasil), Claudio Pedrosa Nunes (Brasil) e Juan Calvillo Hernandez 

(México).

Resumindo o que relata Mariana Isern, Diego Javier Duquelsky Gómez propõe a construção 

de um pensamento emancipatório radicalmente alternativo à racionalidade jurídica 

dominante. Jesús Vega López, sob uma perspectiva pós-posititisva procura reconstruir as 

demarcações do Direito valendo-se das noções de entorno, contorno e dintorno apresentadas 

por José Ortega y Gasset e Gustavo Bueno. Maria Carolina Rodrigues Freitas aborda 

obsolescência da teoria do direito moderno na pós-modernidade. Claudio Pedrosa Nunes 

trabalha temas do direito processual à luz da doutrina medieval-tomista. Juan Calvillo 

Hernandez procura demonstrar que a metafísica, fortemente criticada por Hans Kelsen, tem 

sido recuperada pelo positivismo jurídico.

Um segundo eixo traçado por Mariana Isern, na relatoria, é marcado pela busca de opções 

para se pensar e repensar alternativas aos paradigmas atuais do Direito, sob os parâmetros 

antropocêntrico e biocêntrico da dignidade e do bem viver. Aqui encontram-se os trabalhos 

de Wallace Antonio Dias Silva (Brasil), Maren Guimarães Taborda e Raquel Fabiana Lopes 

Sparemberger (Brasil), Zabalza Alexandre (França), Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da 

Costa (Brasil), Jesús Ignacio Delgado Rojas (Espanha) e Bruno Rabelo Coutinho Saraiva 

(Brasil).

Wallace Antonio Dias Silva estabelece uma alternativa integradora do bem viver latino-

americano, sob uma perspectiva biocêntrica, propondo o cooperativismo como via 

superadora do problema da precarização do trabalho. Maren Guimarães Taborda e Raquel 

Fabiana Lopes Sparemberger, juntas, empregam o conceito de Stammler de um direito 

objetivamente justo a um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro sobre 

demarcação de terras indígenas, de forma a indagarem se é tarefa da justiça levar a cabo um 

ideal e em que grau. Para Alexandre Zabalza, a Terra ficou muito tempo alijada do 

conhecimento filosófico e demorou muito tempo para que entidades não humanas fossem 

dotadas de personalidade jurídica. Com base na literatura de Saint Exupéry, mostra que 

domar a natureza não significa conquistá-la, mas “domesticar”, no sentido de criar vínculos. 

Loyuá Ribeiro Fernandes Moreira da Costa, no âmbito do “novo constitucionalismo latino-

americano”, procura substituir o modelo antropocêntrico constitucional pelo biocêntrico, da 

dignidade. Jesús Ignacio Delgado Rojas recupera as ideias kantianas de dignidade e 

autonomia para enfrentar problemas atuais. Bruno Rabelo Coutinho Saraiva discute o Direito 

Natural, com ênfase na centralidade do ser humano.



No terceiro e último eixo, o relevo encontra-se na argumentação, especialmente, a legislativa. 

Com uma dose de graça, Mariana Isern destaca dos trabalhos: “Los ciudadanos no dormirían 

pacificamente si supieran como se hacen las salchichas y las leyes.(...) Desde entonces, el 

sistema de producción de embutidos há evolucionado, siendo sometido (al menos en teoria) a 

estrictos estándares sanitários. La producción de leyes, por outra parte, sigue siendo llevada a 

cabo sin el método o la organización apropriados.”

Em torno da questão da racionalidade legislativa estão os trabalhos de Mariana Barbosa 

Cirne (Brasil) em coautoria com Tainá Junquilho (Brasil); de João Aurino de Melo Filho 

(Brasil); Francesco Ferraro (Itália); José Ribas Vieira em coautoria com Fernanda Lage 

Alves Dantes (Brasil) e o de José Eduardo Schuh (Brasil).

Mariana Barbosa Cirne e Tainá Junquilho percebem a crise legislativa como uma 

oportunidade dada ao jurista para aumentar a racionalidade no processo legislativo. Segundo 

João Aurino de Melo Filho, a Teoria do Direito falhou ao ignorar o processo legislativo. 

Francesco Ferraro, ao considerar que o legislador possui, na realidade, uma racionalidade 

limitada por fatores de ordem pessoal e institucional, explora os conceitos de sub-inclusão e 

sobre-inclusão de Nino e Nowak, passando por Wróblewski e Wittgenstein. José Ribas 

Vieira e Fernanda Lage Alves Dantes chamam a atenção para o diálogo entre as teorias 

jurídicas e as teorias sociológicas, no sentido de que o Direito pode servir de mecanismo para 

a transformação social. José Eduardo Schuh, segundo Mariana Isern, se propõe a comprovar 

a possibilidade do emprego de técnicas derivadas dos estudos da Economia do 

Comportamento na elaboração de normas legais, com o fim de aumentar a efetividade 

normativa e a eficácia social.

Com relação aos trabalhos sobre racionalidade judicial, a preocupação central está na 

formação jurídica dos encarregados de aplicar o Direito. Aqui se encontram os trabalhos de 

Zoraida García Castillo (Méxica), Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba (Equador), Eduardo 

Ribeiro Moreira (Brasil), Valeria Lopez Vela (México) e Silvia Zorzetto (Itália).

Zoraida García Castillo trata da validez e confiabilidade dos resultados das provas científicas 

no processo, assim como a responsabilidade epistêmica do julgador ao realizar inferências 

sobre os fatos. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba trabalha o tema da igualdade, a partir 

da proporcionalidade e da analogia. Eduardo Ribeiro Moreira defende o direito constitucional 

comparado como técnica de interpretação. Silvia Zorzetto sustenta que a “pretensão de 

correção” é uma característica interna da prática juridica e necessária à sua própria 

existência. Valeria Lopez Vela analisa a complexidade do conceito de dignidade a partir de 

sua aplicação pela Suprema Corte de Justiça do México.



Diego Luna, da Universidade de Buenos Aires, é o segundo relator do grupo “Direito, 

Razões e Racionalidade”. Dos 23 trabalhos que analisou, ele nos diz que:

“Un primer grupo de ponencias pone su atención en la racionalidad judicial, desde marcos 

teóricos que ponen el acento en los aspectos retóricos de la argumentación jurídica, el 

razonamiento silogístico, la creación judicial del derecho y un particular ejemplo, en este 

contexto, de decisiones contradictorias de tribunales superiores. Agrupo acá los trabajos de 

Elias Canal Freitas (Brasil), Pedro Parini Marques de Lima (Brasil), Maria Lucia de Paula 

Olivera (Brasil), Guillerme Gomes Vieira (Brasil) e João Paulo Rodrigues de Castro (Brasil). 

[…]

Otro conjunto de ponencias que aborda también el problema de la creación judicial del 

derecho, desde la perspectiva de la argumentación jurídica, pone el acento en las nociones de 

"derrotabilidad" y "derecho discutido" para dar cuenta de situaciones excepcionales para las 

reglas generales y el problema de su legitimidad, del control público de las decisiones, con 

una particular referencia al problema de los supuestos de aborto como ejemplo de situaciones 

semejantes. Reúno acá los trabajos de Claudia Roesler e Isaac Reis; Henrik Lopez Sterup; 

Mauricio Martins Reis y Alexandre Prevedello; Anizio Pires Gaviao Filho y Alexandre 

Prevedello; y Marcelo Fernández Peralta. […]

Un tercer conjunto de ponencias puede agruparse en torno de las perspectivas críticas que se 

ocupan en la teoría general y en la interpretación judicial del denominado giro decolonial, de 

los problemas de neoconstitucionalismo y el multiculturalismo e interculturalidad en la 

región latinoamericana, incluso desde perspectivas aparentemente disímiles como la 

hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Se reúnen ahora las ponencias de Diogo Bacha e 

Silva; María Nazareth Vasques Mota y Carla Thomas; Dulce Alejandra Camacho Ortiz y 

Rina Pazos. […]

En cuarto orden, pueden presentarse los trabajos que se estructuran en torno de las nociones 

de casos fáciles, difíciles y trágicos para presentar a partir de decisiones concretas de 

tribunales superiores o constitucionales de la región modos problemáticos del razonamiento 

judicial y los problemas de fundamentación que ellos conllevan cuando se acude a la 

denominada ponderación de principios y su difícil conciliación con la aplicación de reglas. 

Son las ponencias de Juan Bautista Etcheverry; Renato Rabbi-BaldiCabanillas y Renato do 

Espirito Santo Rodrigues y Claudia Toledo. […]

En un quinto grupo de ponencias reúno cuatro ponencias que recuperan autores clásicos que 

se enmarcan tanto históricamente, como epistemológicamente en el debate iusnaturalismo vs. 



iuspositivismo de mediados del siglo pasado (Ehrlich, Kelsen, Larenz, Radbruch) en el 

contexto de la segunda Guerra Mundial, el Régimen de la Alemania Nazi y el desafío 

epistemológico que supuso para la ciencia del derecho el juzgamiento de esos crímenes. 

Íntimamente relacionado con esa temática, dos ponencias se refieren al problema de la 

criminalización o la tolerancia de los denominados discursos de odio. Son los trabajos de 

José Raul Cubas Júnior y José Renato Gaziero Cella; Eduardo Javier Jourdan Markiewicz; 

Victor Medrado y Rafael Mello Ferreira y Marcelo Campos Galuppo. […]

Por último, un par de ponencias relativas a dos asuntos que vinculan política y derecho en el 

ámbito particular brasilero, aunque con repercusión regional y mundial: la discusión sobre la 

legitimidad y constitucionalidad del instituto del impeachment y el modelo de defensa 

pública gratuita, ambos contemplados en la Constitución de Brasil aunque con diversos 

recorridos y tradiciones históricas, políticas, jurídicas y filosóficas. Se trata de las ponencias 

de Margarida Maria Lacombe Camargo (Brasil) y Bernard dos Reis Alo (Brasil).”.

É com o objetivo de compartilhar o diálogo e promover o acesso às discussões da temática 

feitas durante o II Congresso de Filosofia do Direito para o Mundo Latino que apresentamos 

estes Anais. A coletânea reúne os trabalhos que nos ajudam a lançar novos olhares, sob a 

perspectiva da Filosofia e do Direito, para o debate contemporâneo.

Margarida Lacombe Camargo

Vinícius Sado Rodrigues

Organizadores



1 Doutorando em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA), docente assistente 
na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA). Cidadão brasileiro.
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RACIONALIDADE COM VISTAS À EFETIVIDADE DA NORMA JURÍDICA: 
EMPURRÕES LEGAIS

RATIONALITY WITH VIEWS TO THE EFFECTIVENESS OF THE LEGAL 
STANDARD: LEGAL NUDGES.

José Eduardo Schuh 1

Resumo

Aproveitar-se das descobertas da Economia Comportamental pode incrementar o sucesso do 

empreendimento do Direito no sentido da ordenação social pacificadora. Empregar conteúdos 

como arquitetura das decisões, aversão à perda, manutenção do status, nudges e outras 

tendências conductuais é reconhecer os protagonismos da efetividade normativa e da eficácia 

social na operação do sistema normativo prescricional jurídico. Indubitavelmente, como 

demonstrado neste trabalho, maximizar a efetividade do regramento instituído é otimizar o 

triunfo das mais basilares pretensões sociais reservadas ao Direito.

Palavras-chave: Direito, Norma, Efetividade, Eficácia, Causalidade, Economia, 
Comportamental

Abstract/Resumen/Résumé

Taking advantage of the discoveries of the Behavioral Economy it would be possible to 

increase the success of the enterprise of the Law in the sense of the pacification social 

ordering. To use contents such as architecture of decisions, aversion to loss, maintenance of 

status, nudges and other behavioral tendencies is to recognize the empowerment of normative 

effectiveness and social efficacy in the operation of the normative legal prescriptive system. 

Undoubtedly, as demonstrated in this work, maximizing the effectiveness of the established 

regulation is to optimize the triumph of the most basic social pretensions reserved for the 

Law.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Law, Norm, Effectiveness, Efficacy, Causality, 
Economy, Behavorial
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RACIONALIDADE COM VISTAS À EFETIVIDADE DA NORMA JURÍDICA: 

EMPURRÕES LEGAIS. 

José Eduardo Schuh1 

 

 

Resumo: Aproveitar-se das descobertas da Economia Comportamental pode 

incrementar o sucesso do empreendimento do Direito no sentido da ordenação social 

pacificadora. Empregar conteúdos como arquitetura das decisões, aversão à perda, 

manutenção do status, nudges e outras tendências conductuais é reconhecer os 

protagonismos da efetividade normativa e da eficácia social na operação do sistema 

normativo prescricional jurídico. Indubitavelmente, como demonstrado neste trabalho, 

maximizar a efetividade do regramento instituído é otimizar o triunfo das mais basilares 

pretensões sociais reservadas ao Direito. 

     

 

1. Introdução. 

O Direito é composto por normas que prescrevem as “diretivas básicas da 

ordenação comunitária” 2  e propõe-se a estabelecer a sobreposição de uma 

racionalidade na atuação dos atores, os indivíduos. Constitui-se como um ordenamento 

normativo que opera através da prescrição de condutas proibidas ou obrigatórias, 

eventualmente permitidas. 

É característica da unidade elementar3 do Direito, a norma jurídica, atuar como 

um seletor de propriedades juridicizáveis4. É dizer, a norma jurídica é o veículo da 

descrição dos critérios para o reconhecimento de uma conduta determinada como 

proibida, obrigatória ou permitida e dos atributos da consequência estabelecida para o 

caso de cumprimento ou descumprimento da hipótese normativa, ilação expressada em 

resultados de validade/invalidade, licitude/ilicitude e sanção/premiação. A estrutura do 

sistema jurídico instaura uma lógica própria das regras prescritivas e de funcionamento 

                                                        
1 Doutorando em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA), docente 

assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA). Cidadão brasileiro, tem 

como endereço de correio eletrônico: schuh@schuh.adv.br. 
2 FERREYRA, Raúl Gustavo. Fundamentos Constitucionales. 2015, 2ª ed., ed. Ediar, Buenos Aires, p. 

38. 
3 MAIER, Julio B., Derecho Procesal Penal. 2004, 3ª reimpresión, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 

Tomo I, p. 14.. 
4 SCHUH, José Eduardo. “Heurística: la cahpuza del Derecho”. in Razonar sobre Derechos. GARCÍA 

AMADO, Juan Antonio (coord.). 2016, ed. Tirant lo Branch, Valencia, p. 336. 
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deôntico, cuja inferência é constituída a partir de uma premissa formada por pelo menos 

um fundamento jurídico de validade, isto é, uma norma jurídica.  

Otimizar a adoção entre os indivíduos da conduta juridicizada pela norma 

jurídica é o real propósito da instituição do Direito, posto que dessa forma maximiza-

se a função de ordenação tendente a realizar a paz social. A busca da efetividade da 

prescrição normativa é o objetivo de eficiência do sistema jurídico. 

Nesse sentido, as técnicas de elaboração de normas jurídicas não podem 

desprezar os avanços acerca da compreensão do comportamento dos indivíduos 

realizados pelos estudos de economia comportamental. Tal racionalidade (de índole 

social e econômica) não pode ser desprezada pelo regulador de condutas humanas. 

Verificar a possibilidade de emprego de técnicas resultantes dos estudos de 

economia comportamental na elaboração de normas jurídicas com vistas ao incremento 

da efetividade normativa e da eficácia social é o propósito do presente estudo. 

 

2. Efetividade normativa: propósito do Direito maior do que a “grande 

decisão judicial”.  

 Ao contrário do difundido na doutrina jurídica contemporânea, a “grande 

decisão judicial”, a “última palavra” emanada pelos Magistrados, a quem supostamente 

caberia “dizer o que é o Direito”, não corresponde à função primordial dos sistemas 

jurídicos. 

Pugna-se superada a visão realista do Direito, na qual as “normas jurídicas 

eficazes são, portanto, normas aplicadas pelos tribunais”5. 

A missão de ordenação social assumida pelo sistema jurídico impõe-lhe almejar 

a maximização da eficácia social e da efetividade normativa.  

Por eficácia, para os propósitos do presente estudo, assume-se a definição 

apresentada por FERRAJOLI, segundo a qual a eficácia é totalmente independente da 

efetividade da norma, ou seja, do efeito da norma, ainda que represente seu pressuposto. 

A eficácia da norma guarda relação com “os efeitos jurídicos de direito que se 

produzem com o ato que é a sua causa, independentemente da execução ou omissão de 

outros atos.”6 A eficácia se relaciona com os “efeitos - tratem-se de obrigações, direitos, 

status ou expectativas de sanções – que se produzem sempre não por uma relação de 

                                                        
5 BULYGIN, Eugenio. “El concepto de Eficacia”, in KELSEN, Hans, BULYGIN, Eugenio, WALTER, 

Robert.  Validez y eficacia del derecho. 2005, ed. Astrea, Buenos Aires, p. 28. 
6 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris. Teoría del derecho. 2011, ed. Trotta, Madri, p. 268. 
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‘dever ser’ (ou de ‘pode ser’) ..., mas por uma relação de ‘ser’, prescindindo, quando se 

trate de modalidades de expectativas, da (possível) relação em concreto dos atos que a 

sua vez são atuações (como o cumprimento da obrigação, o exercício do direito ou a 

aplicação da sanção).”7    

Diferentemente, a efetividade “se refere aos ‘efeitos jurídicos de fato’”8, ou seja, 

resulta “dos efeitos consistentes em figuras deônticas” 9 . Em outros termos, a 

efetividade é vinculada com a concreta realização de conduta humana consonante com 

a prescrição do antecedente normativo, realizando o objeto proposto como lícito pela 

regulação comportamental. Uma vez que o destinatário do prescrito como ação 

desejada pela hipótese normativa satisfaz os pressupostos selecionados e os 

componentes da hipotética condição de juridicização, dá-se por realizado o direito 

normativamente previsto, implicando na consequência jurídica da licitude.   

De fato, a eficácia social e a efetividade normativa representam a tarefa 

autenticamente coerente com os mais altos fins de ordenação social almejados pelo 

Direito. O atingimento da mais ampla adesão à conduta prevista na norma jurídica 

possui o condão de verdadeiramente ordenar a sociedade. A participação de todos (ou 

quase) indivíduos no sentido da adoção de comportamento social uníssono com a 

prescrição normativa implica na promoção do objetivo veiculado através da regra 

jurídica. 

A efetividade normativa é racional o sucesso da empreitada do Direito.   

 

3. Causalidade social e causalidade jurídica. 

É forçoso reconhecer a existência de liames causais tanto nas relações sociais 

quanto nas relações jurídicas. A distinção entre as duas espécies de causalidade merece 

reconhecimento. 

No campo das interações sociais não submetidas à força da instituição jurídica 

constata-se uma multiplicidade contínua de relações constituídas (multiplicidade 

qualitativa) e de segmentos complementários, como assinala VILANOVA 10 . 

Socialmente, as “relações representam o estável, o que se repete”11; “os termos das 

                                                        
7 FERRAJOLI. op. cit., p. 268. 
8 FERRAJOLI. op. cit., p. 268. 
9 FERRAJOLI. op. cit., p. 268. 
1010 VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 2000, 4a ed., ed. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, pp. 49 e ss. 
11 VILANOVA, op. cit., p. 49. 
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relações, digamos, os processos que ocupam o termo de causas e de efeitos, estes são 

históricos” 12 . Tratam-se de relações fixadas em termos de enunciados-de-relação 

generalizados, em cuja “causalidade está nas relações, não na estabilidade dos termos 

dessas relações”13. Os termos da relação social são variáveis histórico-sociais, isentos 

de uma “estrutura estamental”14 com os fatos históricos repetindo-se. São episódicos 

os agentes e os fatores intervenientes nas relações sociais próprias de um dado “tempo 

sociocultural”15. 

Observa-se, como argutamente asseverado por VILANOVA16, que as ações 

sociais provocam interações intra e intersistêmicas. São constatadas interações tanto no 

interior do sistema econômico, por exemplo, quanto entre os sistemas econômico e 

político, assim como entre ambos e o sistema jurídico, dentre várias. 

Dessemelhantemente, no caso dos sistemas prescritivos antinaturais, a 

causalidade é determinada por regras estatuíntes da validade, ou seja, instituidoras de 

um vínculo implicacional próprio. O sentido de validade do Direito é oriundo da 

causalidade jurídica, a qual, diferente da causalidade natural, “é pré-estabelecida, pré-

figurada, anterior aos fatos. A causalidade jurídica é prescritiva. Nessa prescritividade 

reside sua forma a priori de se antepor aos fatos, Não registra como se dá a relação 

constante entre os fatos, mas estabelece como deve ser: deve ser a relação entre C e E, 

deve ser, na contrapartida fática, que o fato tenha tal efeito”17, como primorosamente 

registrado por VILANOVA. Em outros termos, uma norma dispõe sobre os 

pressupostos de validade de outra norma jurídica e/ou de relação previamente prescrita 

(o que é e o que não é Direito) através da estipulação de condutas estimuladas ou 

reprimidas - determinando o que é obrigatório, proibido e permitido realizar, de cuja 

estrutura decorre a possibilidade de regulação do que é permitido ordenar, permitido 

proibir e permitido permitir 18  . O Direito, ente linguístico, o ser convencionado, 

somente possui existência em razão da convenção criadora. Por conseguinte, a análise 

do ente convencional somente é possível pela análise linguística de suas regras, por 

                                                        
12 VILANOVA, op. cit., p. 49. 
13 VILANOVA, op. cit., p. 49. 
14 VILANOVA, op. cit., p. 49. 
15 VILANOVA, op. cit., p. 49. 
16 VILANOVA, op. cit., p. 50. 
17 VILANOVA, op. cit., p. 81. 
18  GUTIÉEREZ PARADA, Oscar. Técnicas Legislativas, Técnicas Normativas. Hacía una mejor 

hechura de las leyes: operadores deónticos y alotropía lingüística. 2015, Cuadernos Académicos, Teoría 

General del Derecho, numero 1, ed. Asesoría de Diseños Normativos, SC, México, Distrito Federal, p. 

20. 
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ROBLES definida como “uma expressão linguística orientada a dirigir, direta ou 

indiretamente, a ação humana”19. 

As regras não têm a função de descrever, explicar ou prever a ação. As regras 

não descrevem a ação humana cuja pretensão é orientar, pois a regra é anterior à ação 

e, neste sentido, a regra não pode descrever a ação se, como é lógico, somente se pode 

descrever o previamente existente. As regras não são esquemas explicativos da ação, já 

que explicar a ação é encontrar suas causas, determinando-se a causa produtora e 

deduzindo o nexo causal com a ação produzida; ocorre que a ação se passa no mundo 

fático, fenômeno espaço-temporal da realidade dos fatos, diversamente do âmbito 

linguístico da regra. A eventual descrição portada no conteúdo linguístico da regra, por 

anterior e independente da facticidade nua, é a da mera enumeração das orientações que 

constituem o conteúdo da regra, bem como das inter-relações destas no sistema. 

Afirma-se que as regras não possuem conteúdo preditivos da ação, ainda que a dicção 

de seu suporte fático se dê com o emprego de tempo verbal futuro, forte na singela 

razão de que a sua intelecção aponta para uma caracterização de conduta de possível 

realização, mas não de prevista ocorrência fática por força da precedência da regra ao 

fato real. 

Como visto, as regras orientam ou dirigem a ação, representando-se por 

proposições práticas cuja função vetorial consiste em criar o âmbito ôntico-prático, 

elementos básicos ao desenvolvimento do Direito, pressupostos espaço-temporais, 

pessoais e competencionais da ação (o procedimento dessa ação) e também as 

exigências devidas com relação à ação. Já a criação do âmbito ôntico-prático onde se 

realiza a ação – definição dos limites do território e das condutas próprias do Direito – 

é operada pela simples razão de regular, isto é, dirigir ou orientar a ação humana. A 

convenção criadora do sistema de regras do ambiente do Direito é estabelecida precisa 

e unicamente para regular20. Dito de outra maneira, pode-se afirmar que a função do 

Direito é realizar ações jurídicas, condutas jurídicas. Essas são as funções intrínsecas 

do sistema, imanentes ao seu âmbito ôntico-prático. 

                                                        
19 ROBLES, Gregório. As Regras do Direito e as Regras dos Jogos – Ensaio sobre a Teoria Analítica do 

Direito, 2011, ed. Noeses, São Paulo, p. 87. 
20 RAZ, Joseph. The Concept of a Legal System. 1997, 2nd ed, 1st reprint., Clarendon Press, Oxford, p. 

45. 
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Nesse sentido, uma regra é uma proposição. Como nem toda proposição é uma 

regra21, há de ser, a regra, inserida em um sistema proposicional expressivo de um 

âmbito ôntico onde a ação pode (tem que) ter lugar. A regra é uma proposição que se 

insere no sistema que define o âmbito ôntico-prático. A regra não tem significado se 

estiver desvinculada do sistema22. Uma regra pode orientar direta ou indiretamente a 

ação humana. Uma regra disposta a orientar diretamente a ação humana significa que 

exige determinado comportamento. A exigência de determinada conduta possui caráter 

distintivo conforme seja necessária ou possível a conduta prevista na regra. Pode-se 

exigir um determinado comportamento de tal modo que este seja inevitável caso o 

sujeito deseje participar da ação do âmbito ôntico-prático; também se pode exigir um 

comportamento não inevitável, mas conveniente e desejável.  

A norma é a exigência de uma ação (ou omissão) como devida. Uma ação (ou 

omissão) só pode ser exigida como devida caso se admita – correta ou incorretamente 

– que o sujeito tem a possibilidade de optar entre o seu cumprimento e seu 

descumprimento, isto é, em realizar a ação exigida ou não realizá-la. O cumprimento 

da previsão normatiza se esgota no fato de que a conduta ou ação exigida seja satisfeita. 

Com relação ao descumprimento da norma, deve-se dizer o mesmo, ainda que com um 

caráter inverso. Exsurge, então, a questão da coatividade, importando na imposição de 

uma sanção ao agente descumpridor da norma e representada pela privação de algo que 

comumente é considerado um bem. 

Empregar o conhecimento dos liames de causa e efeito das relações sociais na 

elaboração das prescrições do Direito como meio de maximizar o sucesso da adesão à 

orientação da ação humana pode representar elemento de otimização da eficácia e da 

efetividade normativas. Trata-se de uma racionalidade inerente ao ordenamento 

regulador do proceder humano. Afinal, a prescrição de conduta instituída através de 

uma norma jurídica guarda relação com as interações verificáveis entre os sistemas 

sociais, dentre eles as condutas humanas realizadas sob a égide de normas sociais, 

econômicas, além de jurídicas.  

 

4. Normas sociais, normas de mercado e normas jurídico-prescritivas.  

                                                        
21 No mesmo sentido, RAZ ressalta que um sistema jurídico possui “leis que não são normas”, ainda que 

todo sistema jurídico contenha normas. (RAZ, op. cit., pp. 168-169).  
22 RAZ, op. cit., p. 24. 
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O renomado psicólogo comportamental Daniel Kahneman reporta que “há 

normas para uma vasta quantidade de categorias, e essas normas fornecem o pano de 

fundo para a detecção imediata de anomalias”23, desvelando o valor regularizador de 

comportamentos e condutas operado pelas regras em geral. 

As normas cumprem a função de organizar o contexto de tomadas de decisões, 

participam, com relevante influência, da “arquitetura das decisões”24.  

Restando patente a existência de diferentes aproximações ao sistema social, é 

relevante reconhecer os distintos meios de operação dos subsistemas sociais. In casu, 

em razão dos específicos propósitos de indução de condutas sociais e econômicas 

através de regras jurídicas, analisar-se-á exclusivamente a natureza das normas sociais, 

econômicas e jurídicas. 

As normas sociais e econômicas revestem-se de natureza descritiva ou 

injuntiva. Descritivas são as normas eu versam sobre “o que as pessoas fazem de 

fato”25; injuntivas são as normas que abordam “o que as pessoas pensam que as pessoas 

deveriam fazer”26 . Distinguem-se, as normas sociais das normas econômicas, pela 

ausência de conteúdo econômico explícito naquelas e, opostamente, pela expressa 

exposição de conteúdo econômico nestas27. As normas sociais são vinculadas ao um 

critério de justiça relacionado à “motivação pela reciprocidade: nossa tendência a 

retribuir a ação de outra pessoa com uma ação equivalente”28 . As normas sociais 

sinalizam o comportamento ou as ações apropriados adotados pela maioria das pessoas. 

Já as normas econômicas orientam-se pela lógica da maximização dos benefícios 

individuais. Experimentos psicológicos realizados comprovam diferentes reações das 

pessoas quando submetidas a diferentes estímulos para o exercício de uma atividade; 

produzem desiguais efeitos a gratuidade, um pagamento de baixo ou alto valor, uma 

remuneração não pecuniária (ainda que dotada de valor econômico), a destinação 

filantrópica como contrapartida ou a mistura dos estímulos sociais e econômicos29. 

                                                        
23 KAHNEMAN, Daniel. Rápido e Devagar. Duas formas de pensar. 2012, ed. Objetiva, Rio de Janeiro, 

p. 97. 
24 SUNSTEIN, Cass R., THALER, Richard H. Un pequeno empujón (Nudge). 2009, ed. Taurus, Madrid, 

p. 17. 
25 SUNSTEIN, Cass R. The Ethics of Influence. 2016, ed. Cambridge University Press, Nova York, p. 

93. 
26 SUNSTEIN. 2016, op. cit., p. 93 
2727 ARIELY, Dan. Previsivelmente Irracional. 2008, ed. Elsevier/Campus, Rio de Janeiro, p. 60. 
28 SAMSON, Alain. A Economia Comportamental. in ÁVILA, Flavia. BIANCHI, Ana Maria. Guia de 

Economia Comportamental. 2015, ed. Economiacomportamental.org, São Paulo op. cit., p. 34. 
29 SUNSTEIN. op. cit., pp. 59-60. 
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Já as normas jurídicas, ao contrário, operam com outras espécies de modais, 

como acima declinado. Causalidade antinatural, caráter prescritivo, expressa em 

formulação deôntica submetida a uma regra de inferência constituída a partir de uma 

premissa formada por pelo menos um fundamento jurídico de validade com a mesma 

identidade, isto é, uma norma jurídica. 

No entanto, as normas jurídicas impõem comportamentos que podem ser 

antissociais e antieconômicas, inclusive contrários à moral comum e/ou contra 

majoritárias. No mister de condicionar condutas humanas com vistas à ordenação social 

pacificadora, dever haver independência do sistema jurídico em relação ao social e ao 

econômico.  

Não obstante, a atividade de condicionar condutas voltadas ao propósito 

ordenatório comunitário pode (deve) considerar as regras sociais e econômicas a fim 

de otimizar o sucesso da prescrição normativa. O emprego positivo dos 

mecanismos de interações sociais e econômicas na redação das normas jurídicas, 

prescrevendo determinadas condutas arquitetadas com vistas aos fins almejados, pode 

beneficiar-se de uma inércia comportamental (de movimento ou de repouso, como se 

verá adiante) que talvez implemente otimização dos decorrentes efeitos do fenômeno 

jurídico. O impulso da norma jurídica no sentido do movimento a conduta social ou 

econômica pode condicionar o destinatário à mais rápida e completa adesão, atuando 

em conformidade com a prescrição da regra jurídica. É racionalidade própria à 

finalidade ordenatória do Direito. 

 

5. Economia comportamental e a ação individual. 

A Economia Comportamental (a partir de agora, EC), nos termos de SAMSON 

pode ser definida como “o estudo das influências cognitivas, sociais e emocionais 

observadas sobre o comportamento econômico das pessoas. A EC emprega 

principalmente a experimentação para desenvolver teorias sobre a tomada de decisão 

pelo ser humano. Segundo a EC, nem sempre as pessoas são egoístas, calculam o custo-

benefício de suas ações e tem preferências estáveis. Muitas das escolhas humanas não 

resultam de uma deliberação cuidadosa. Somos influenciados por informações 

lembradas, sentimentos gerados de modo automático e estímulos salientes no ambiente. 

Além disso, vivemos o momento, isto é, tendemos a resistir às mudanças, não somos 

bons para predizer preferências futuras, somos sujeitos a distorções de memória e 

afetados por estados psicológicos. Enfim, somos animais sociais, com preferências 
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sociais como aquelas expressas na confiança, altruísmo, reciprocidade e justiça, e temos 

o desejo de ser coerentes conosco e de valorizar as normas sociais”30. 

Conclui-se, a partir dos estudos de EC, que os indivíduos - tanto nas relações 

sociais quanto econômicas - nem sempre tomam decisões racionais, resoluções ótimas; 

frequentemente os indivíduos tomam decisão irracionais, desconsiderando aspectos 

relevantes do problema a decidir, regularmente conduzindo a soluções errôneas, 

imperfeitas ou incorretas, oblíquas, enviesadas, insatisfatórias como solvência.  

A partir de experimentos acerca de comportamentos sociais e econômicos dos 

indivíduos31, os profissionais que desenvolvem os aspectos científicos da Economia 

Comportamental32 qualificam, dentre várias, as seguintes condutas normatizadas (em 

termos de regularidade) sob as óticas social e/ou econômica: 

a) Teoria da perspectiva: 

A teoria da perspectiva, formulada por Kahneman e Tversky, demonstra que 

nem sempre as decisões pessoais são ótimas, pois a disposição dos indivíduos para 

correr riscos é influenciada pelo modo como as escolhas são apresentadas (framed), 

isto é, dependem do delineamento do contexto. Um dos resultados mais importantes 

                                                        
30 SAMSON, op. cit., p. 26. 
31 Compilados a partir das obras: ARIELY, Dan. Previsivelmente Irracional. 2008, ed. Elsevier/Campus, 

Rio de Janeiro . ÀVILA, Flávia, BIANCHI, Ana Maria. Guia de Economia Comportamental e 

Experimental. 2015, ed. Economiacomportamental.org, São Paulo. KAHNEMAN, Daniel. Rápido e 

Devagar. Duas formas de pensar. 2012, ed. Objetiva, Rio de Janeiro. THALER, Richard H. La Psicología 

Económica. 2016, ed. Deusto, Barcelona. SUNSTEIN, Cass R., THALER, Richard H. Un pequeno 

empujón (Nudge). 2009, ed. Taurus, Madri. SUNSTEIN, Cass R. The Ethics of Influence. 2016, ed. 

Cambridge University Press, Nova York. 
32 Campo de estudo recente, com as primeiras pesquisas realizadas pelos psicólogos Amos Tverky e 

Daniel Kaheneman durante a década de 70, a área de Economia Comportamental se estendeu ao longo 

desses anos, como uma ciência interdisciplinar, que combina conhecimentos das áreas de psicologia, 

economia e ciências cognitivas. Essa combinação é direcionada especialmente para o estudo do 

comportamento humano no contexto das decisões econômicas. Análise econômica está inserida em um 

novo contexto, afetada por fatores sociais, cognitivos e emocionais. Dessa forma, Economia 

Comportamental entra em contraste com os modelos tradicionais que assumem a hipótese da 

racionalidade dos agentes. O economista americano, Richard Thaler, percebeu a necessidade de fazer 

uma distinção entre uma teoria normativa e uma teoria descritiva de escolha dos consumidores. A 

normativa é baseada em modelos de maximização de utilidade, já a descritiva estuda a forma como os 

consumidores fazem suas escolhas para então, estudarem os motivos. Os modelos econômicos 

tradicionais acabam cometendo falhas sistêmicas nas previsões por adotarem a teoria normativa. Ao 

longo de mais de 40 anos, vários experimentos foram realizados na tentativa de explicar comportamentos 

que contrariam a lógica, desviando das premissas tradicionais. Em 1955, Herbert Simon, usou o termo 

de bounded racionality (racionalidade limitada), para descrever a forma como o homem solucionava 

seus problemas. É inegável a racionalidade do homem, sua capacidade de compreensão e de fazer 

escolhas. No entanto, o entendimento é limitado pelo subconsciente, o impacto de emoções é muito maior 

do que podemos prever. A economia comportamental usa, dessa forma, essas diferenças internas dos 

indivíduos para uma análise normativa da teoria.  Assim, utilizam conceitos como a aversão à perda, 

efeito dotação, heurística, dentre outros, para identificar essas tendências observadas e que influenciam 

no processo de tomada de decisão. 
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para a literatura comportamental obtido pela dupla de pesquisadores israelense foi a 

constatação de que as perdas contam mais que os ganhos nas variações de bem-estar. 

Ou seja, a desutilidade de perder “x” unidades afeta mais que o prazer de ganhar os 

mesmos “x”. A teoria da perspectiva torna patente que as respostas fornecidas pelos 

indivíduos diferem conforme as escolhas são apresentadas (framed) como um ganho ou 

como uma perda. Diante do primeiro tipo de decisão (ganho certo), grande parte das 

pessoas optará por uma alternativa decisória isenta de risco, enquanto no segundo 

problema (perda certa) as pessoas mostram maior probabilidade de escolher a opção 

mais arriscada. Isso acontece porque temos maior aversão à perda do que apreço por 

um ganho equivalente. Abrir mão de alguma coisa é mais doloroso do que o prazer que 

sentimos por recebê-la. 

A partir das conclusões nos estudos da teoria da perspectiva, na qual os cenários 

de ganhos demonstram que os agentes são avessos aos riscos e, diferentemente, no 

contexto de perdas, tornam-se propensos aos riscos - além do peso dado às perdas ser 

muito maior que a ganhos -, a economia comportamental inseriu o conceito de aversão 

à perda. Essa noção diverge do modelo neoclássico, no qual supunham aversão ao risco 

independente do contexto inserido.  

Sob a ótica jurídica, a sanção, elemento sistêmico do Direito, representa um 

provável meio mais eficiente de adesão ao comportamento juridicizado, na medida em 

que induz o indivíduo a realizar conduta que implica na preservação dos direitos ou 

bens, evitando a perda, do que o meio da premiação de um novo direito ou bem.  

b) Efeito dotação: 

O efeito dotação foi descrito pela primeira vez por Richard Thaler e demonstra 

o movimento de frequente exigência pelos agentes por um preço de um dado objeto 

muito mais alto que elas estariam dispostas a pagar por este mesmo objeto. Tal efeito 

faz com que as pessoas tenham um excessivo apego a um certo estado social ou 

econômico, sendo também conhecido como tendência ao status quo. Thaler chegou a 

essa conclusão observando o comportamento de um colega economista que tinha 

comprado algumas garrafas de Bordeaux alguns anos antes por apenas $10. Este mesmo 

vinho estava sendo vendido por $200 em um leilão alguns anos depois. Apesar da 

supervalorização ocorrida com vinho, seu colega não aceitava vender suas garrafas por 

$200. Kahneman, Knetch e Thaler avaliam que o efeito dotação e a tendência à 

preservação do status são resultantes da aversão à perda. De forma  geral, as pessoas 

considerariam sua atual situação de riqueza como ponto de referência ao qual elas 
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deveriam retornar. Além do efeito dotação, Samuelson e Zeckauser verificam que outro 

movimento comum no momento de optar por uma tendência é de preferir a situação 

corrente a uma proposta de alteração, fenômeno conhecido como tendência ao status 

quo.  

Juridicamente, tal qual no caso da possibilidade jurídica gerada pela teoria da 

perspectiva, no caso do efeito dotação, a ameaça à perda e à alteração forçada de status 

em decorrência da aplicação sancionatória são ferramentas que propiciam provável 

maior efetividade normativa e eficácia social. 

c) Nudges:  

Nudge, o “empurrão”33 comportamental, como empregado na EC, “é qualquer 

aspecto da arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de um modo 

previsível sem proibir quaisquer opções nem alterar significativamente seus incentivos 

econômicos. Para que uma intervenção seja considerada um mero nudge, deve ser fácil 

e barato evitá-la. Nudges não são imposições. Dispor as frutas ao nível do olhar é 

considerado nudge. Proibir junk food, não34”. 

A ascensão da Economia Comportamental (EC) aprofundou e expandiu de 

maneira radical nossa compreensão acerca do processo decisório dos indivíduos. 

Muitos profissionais de diversas áreas estão habituados com o conceito de 

“empurrãozinho” (nudge) como influenciadores das escolhas dos indivíduos - eleições 

de comportamentos sociais, econômicos e, por que não, jurídicos. Uma intervenção 

qualquer proposta como nudge caracteriza-se por não impor incentivos materiais 

significativos, positivos ou negativos. Subsídios, impostos ou taxas de fiança não são 

nudges; já um aviso na estrada sobre a incidência de acidentes causados por excesso de 

velocidade, o é. 

Inspirados pelas consequências negativas para o bem-estar individual e coletivo 

associadas às falhas de julgamento e à má tomada de decisão, os economistas 

comportamentais defendem pequenas intervenções chamadas nudges, cujo  papel é 

alterar a arquitetura de escolha de modo tal que os vieses cognitivos sejam 

neutralizados. SUNSTEIN ressalta que as intervenções nudges assemelham-se a um 

GPS (sistema de navegação), pois colocam o comportamento das pessoas em 

                                                        
33  FERREIRA, Vera Rita de Mello. Psicologia Econômica - Mente, comportamento e escolhas. in 

ÁVILA, Flavia. BIANCHI, Ana Maria. Guia de Economia Comportamental. 2015, ed. 

Economiacomportamental.org, São Paulo, p. 176. 
34 SUNSTEIN, Cass R., THALER, Richard H. Un pequeño empujón (Nudge). 2009, ed. Taurus, Madri, 

p. 20. 
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determinadas direções estabelecidas pelos próprios indivíduos, que têm, por sua vez, 

total liberdade para mudar de rota. Não há coerção alguma ou redução do conjunto de 

alternativas. 

É plenamente aceitável propor que o comportamento aparentemente não 

racional dos indivíduos torne recomendável a intervenção nudging operada por meio 

de políticas e do Direito. De fato, muitos governos procuram ativamente aplicar nudges 

para incentivar seus cidadãos a fazer escolhas que tenham melhores consequências para 

eles próprios e para a sociedade.  

SUNSTEIN 35  aponta alguns nudges de relevância identificados nos 

experimentos de EC. A seguir, uma rápida definição de alguns nudges e das 

possibilidades jurídicas de sua implementação como elemento de promoção da 

efetividade de normas jurídicas. 

O nudge da regra default (p. ex. adesão involuntária na qualidade de doador de 

órgãos post mortem, inscrição automática em programas de aposnetadoria, etc), é o 

mais eficaz dos nudges. São significativos os resultados da adoção da regra default de 

escolha passiva, uma vez que pode ser altamente oneroso e/ou demorado requerer que 

as pessoas realizem condutas ativas contrárias às arraigadas práticas sociais ou 

contrárias à moral comum. 

O nudge da simplificação é um poderoso elemento para promover a adesão dos 

indivíduos às condutas pretendidas como preferentes (pela sociedade, pelas agentes 

econômicos, pelo Direito).  A complexidade gera confusão, possibilitando violações à 

lei e eleva os custos de observância do regramento, desincentivando a participação 

voluntária. Por conseguinte, o seletor de propriedades juridicizáveis, a norma jurídica, 

deve primar pela simplicidade e pela simplificação, assim como pela clareza, de modo 

a propiciar o incremento da adesão dos indivíduos ao comportamento estabelecido em 

regra jurídica. 

São eficientes meios de maximização da efetividade normativa pelo uso de 

nudge a introdução de aumentos de facilidade e conveniência. Se o objetivo é 

incentivar determinado comportamento, reduzir barreiras e obstáculos à realização da 

conduta pretendida (inclusive o tempo que é preciso para se entender o que fazer) 

costuma maximizar resultados. Muitas vezes a resistência à mudança é produto não de 

                                                        
35 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia bem breve. in ÁVILA, Flavia. BIANCHI, Ana Maria. Guia 

de Economia Comportamental. 2015, ed. Economiacomportamental.org, São Paulo, pp. 110-115. 
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discordância ou ceticismo, mas de uma dificuldade percebida ou de uma ambiguidade.  

A intensa divulgação (disclosure) das justificativas do comportamento 

normatizado opera como um poderoso nudge. SUNSTEIN destaca que “O juiz da 

Suprema Corte de Justiça americana Louis Brandeis disse que ‘a luz do sol é o melhor 

desinfetante’ e que a divulgação pode tornar tanto os mercados como os governos muito 

mais ‘limpos’”. Sob a ótica dos indivíduos, as políticas de ampla divulgação podem ser 

altamente eficazes, pelo menos quando as informações são compreensíveis e acessíveis. 

Em alguns contextos, a revelação (disclosure) pode atuar como barreira contra a 

desatenção, a negligência, a incompetência, as transgressões e a corrupção privada ou 

pública.  No mesmo sentido, o eficiente nudge consistente nos alertas, dramáticos 

(como nas embalagens de cigarro) ou não, sobremaneira no caso de conduta grave ou 

gravosa que merece ser proibida ou obrigatória. Uma virtude dos alertas é que eles 

podem contrabalançar a tendência humana natural ao otimismo irrealista e, 

simultaneamente, aumentar a probabilidade de que as pessoas prestem atenção ao longo 

prazo. Estudos mostram que as pessoas têm menor probabilidade de desconsiderar um 

alerta quando ele vem acompanhado por uma descrição das medidas concretas para 

reduzir o risco relevante. 

Estratégias de compromisso social (pelas quais as pessoas se comprometem 

com determinada linha de ação) são nudges interessantes para a fortalecer a adesão ao 

comportamento previsto em regra. Quando as pessoas se comprometem socialmente 

em realizar determinada ação, aumenta a probabilidade de que elas ajam de acordo com 

os objetivos normatizados. Notavelmente, comprometer-se com uma ação específica 

em um momento futuro motiva melhor o agir e reduz a procrastinação. 

O simples informar as pessoas sobre a natureza e consequências de suas 

escolhas passadas (smart disclosure nos Estados Unidos ou midata project no Reino 

Unido) é competente nudge para fomentar a adoção de condutas preferentes e contrárias 

às condutas usuais. Frequentemente os indivíduos não dispõem de conhecimentos 

acerca das causas ou efeitos de seus comportamentos pregressos habituais. Se as 

pessoas obtiverem tais informações, seu comportamento tende a mudar, muitas vezes 

levando a um melhor funcionamento social global. 

Impende referir que a aplicação não jurídica (social ou econômica) eticamente 

válida de nudges depende da preservação de opções de escolha livre para o indivíduo36. 

                                                        
36 SUNSTEIN, Cass R. The Ethics of Influence. 2016, ed. Cambridge University Press, Nova York. 
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Merecem ser examinados com atenção e cuidado as medidas paternalistas que limitam 

a autonomia de escolha, o potencial de aprendizado e o exercício dos direitos dos 

indivíduos no uso de nudges sociais e econômicos. Nos contextos social e econômico 

o nudge impulsiona mudanças micro institucionais e comportamentais válidas sempre 

que preservado o desenvolvimento individual com liberdade ou expansão de 

capacitações, dada a garantia (jurídica) às pessoas de serem atores dos seus próprios 

destinos. Distintivamente, o caso de emprego de nudges como estratégia de efetividade 

normativa jurídica aproveita-se do caráter autoritário do Direito, prescrevendo 

compulsória conduta (que podem ser reforçadas pelo impulso do nudging) e neutro aos 

juízo ético ou moral.  

 

6. Considerações finais. 

Em suma, é possível (e desejado) que a instituição de uma dada regra jurídica 

seja editada com o uso de redação intencionalmente voltada a aproveitar-se da 

tendência comportamental do destinatário do comando normativo. Reconhecer 

comportamentos habituais ou tendências comportamentais humanas para instituir 

condutas (proibidas, obrigatórias ou permitidas) vocacionadas especificamente à 

otimização da efetividade normativa é imperativo à função legística, indissociável 

aspecto do Direito, meio funcional capaz de tornar ótimo o desempenho de uma 

prescrição normativa e do sistema jurídico como um todo.  

Pugna-se pela elevação da efetividade normativa e da eficácia social à condição 

de protagonistas da operação e da operatividade do fenômeno jurídico, concretizado 

através da edição de normas jurídicas com vistas à ordenação comunitária pacificadora 

e funcionalmente integradas à melhor compreensão do comportamento humano 

fornecidas pela Economia Comportamental.  

O Direito, componente do tecido social e consistente em um sistema 

normativamente fechado, em razão de sua autocontinuação diferenciada do ambiente, 

mas cognitivamente aberto, de abertura referencial extrassistêmica 37 , não pode 

prescindir da compreensão comportamental humana no desenvolvimento de suas 

atividades ordenativas. Impende incorporar ao fenômeno jurídico a racionalidade 

                                                        
37 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2008, ed. Martins Fontes, São Paulo, p. 

81. 
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interdisciplinar decorrente dos estudos da Economia Comportamental como meio de 

potencializar o sucesso da função e da funcionalidade do Direito.  
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