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Qual a importância da Economia para o acadêmico de Direito? Há uma 

resposta bem clara: o Direito engloba vários cenários da vida em sociedade, seja no 

âmbito do Direito Público ou Privado. Não se pode falar em estudo do Direito, ou de 

Ciências Jurídicas, sem penetrar nos meandros da Economia, seja no âmbito do 

direito natural ou do direito objetivo, sem incluir a sociedade. A Economia, por sua 

vez, estuda as leis da produção social e da distribuição dos bens materiais nos 

diferentes estágios de desenvolvimento da sociedade e pressupõe as seguintes 

particularidades: o trabalho do homem, o objeto de trabalho e os meios de trabalho, 

e justamente aí entra a questão do Direito. 

Houve, ao longo do tempo, divergências teóricas, tendo em vista a interface 

entre a Economia e o Direito. Uma delas, de um lado, defendida por Hans Kelsen, a 

tese radical, separa o Direito da Economia ao considerá-las como áreas distintas e 

incomunicáveis. Vale lembrar que esse pensador defendia uma vertente positivista 

do Direito. De outro lado, divergindo de Kelsen, há a tese da identificação, sugerida 

por Benedetto de Croce, autor de tendência liberal, que recomenda a assimilação do 

fenômeno jurídico ao econômico. Segundo ele, toda atividade econômica tem, 

necessariamente, uma dimensão econômica, ou seja, uma depende da outra.  

Uma tese de corrente marxista, da sujeição do Direito à Economia, tem um 

papel de destaque ao trazer a análise dialética como item imprescindível para a 

correlação de forças envolvendo conflitos de classes. Desse modo, o Direito passa a 

influenciar as decisões sobre o mercado para preservar interesses da burguesia. 

Portanto, considera o predomínio da Economia na vida social e todas as realizações 

humanas como superestruturas fundamentadas no fator econômico, que a tudo 

explica e condiciona. 

Por fim, uma posição contraria o perfil marxista e advoga a sujeição da 

Economia ao Direito, sendo o econômico mais do que a mera execução de 

determinada ordem jurídica. Corrente proposta por Rudolf Stammler, cabe ao Direito 



informar a Economia, e não o seu contrário. Assim, a ordem jurídica e a ordem 

econômica são, necessariamente, uma e a mesma coisa. 

Se há mercado, comércio, fabricação, compra e venda, haverá, 

consequentemente, direitos trabalhistas e direitos do consumidor. Se houver 

propriedade intelectual, haverá direitos, de acordo com a lei de patentes, ou seja, 

produtos protegidos por lei e por acordos internacionais. Se houver corrupção, por 

parte de empresas públicas ou privadas, haverá direito penal e administrativo sob a 

tutela do estado. Portanto, esses e outros exemplos expõem a íntima relação entre 

Economia e Direito (MENEGUIN, 2017).  

Segundo a Prof.ª Maria Eduarda de Azevedo (2015, s/n), da Universidade de 

Lisboa, “a economia é também uma dimensão dos fenômenos jurídicos; o direito, 

pelo seu lado, é igualmente o conjunto das relações econômicas que preenchem as 

suas normas”. 

Nesse contexto, a Revolução Industrial, no século XVIII, período de grandes 

mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e políticas, aparece como um primeiro 

passo para o advento das questões trabalhistas. Isso ocorreu em face da mão de 

obra nas fábricas, quando houve a transformação do trabalho em emprego. A partir 

daí iniciam-se as discussões sobre o direito do trabalho.  

O direito existente à época não atendia às exigências dos trabalhadores – ou 

proletários, como eram conhecidos. Eles vendiam sua força de trabalho para os 

donos das fábricas, com contrato de trabalho celebrado mediante livre acordo entre 

as partes, numa relação conhecida como proletário e burguesia. O contrato poderia 

ser rescindido sem pagamento de indenização. Na realidade, ainda perdurava um 

tipo de servidão, englobando o trabalho de menores e de mulheres, com jornadas 

muito longas, que poderiam alcançar até dezesseis horas diárias, muitas vezes em 

lugares insalubres. Com o tempo, em razão desse ambiente desfavorável, os 

trabalhadores reagem e surge a luta por seus direitos, que se estende até os dias de 

hoje. Logo, a sociedade, ao longo do tempo, sempre se defrontou com conflitos 

entre as leis de mercado e os direitos trabalhistas. Ainda hoje, a questão da jornada 

de trabalho e a questão da flexibilização encontram-se na agenda de governos 

mundo afora.  

Há uma série de situações econômicas que não podem ser deixadas ao livre 

arbítrio do mercado, pois precisam ser reguladas por lei e, assim, ficam sob a 

influência dessas leis e das instituições. Por exemplo, é preciso impor regras e 



penalidades para que as fábricas não lancem nos rios e mares dejetos durante o 

processo produtivo. 

Outro tópico de grande interesse na relação entre Direito e Economia, no 

mundo globalizado, constitui as relações entre o direito internacional público e o 

comércio entre os países. Como exemplo, assiste-se à disputa de preços de 

mercadorias, de commodities, de patentes ou de propriedade intelectual. Contudo, 

como se regulam os conflitos envolvendo os mercados? Através do Direito 

Internacional Público e de seus órgãos. Nesse caso, importa citar a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), com sede em Genebra, Suíça. A OMC iniciou suas 

atividades em 1995 e, a partir de então, atua como a principal instância para 

administrar o sistema multilateral de comércio. Antecedendo à criação da OMC, 

aconteceu, em Montevidéu, Uruguai, o Acordo TRIPS (Agreemente on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights) ou Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.  

A chamada rodada do Uruguai estabeleceu os regulamentos sobre 

propriedade industrial, marcas e patentes, ou seja, um aspecto jurídico e de 

mercado. Passa a prevalecer a noção de que há direitos de exploração sobre 

produtos ou serviços. No Brasil, os produtos farmacêuticos tiveram o maior impacto 

ao pleitearem o respeito às patentes de medicamentos, uma vez que o país era 

considerado um paraíso de medicamentos copiados. Com isso, o país aprova a Lei 

de Genéricos, em 1999.  

Nesse contexto, abrangendo a interface entre Economia e Direito, há um 

tema badalado atualmente, relativo à ética empresarial e ao combate à corrupção. A 

investigação da justiça brasileira envolvendo uma grande empresa, a Petrobrás, 

constitui o caso mais impactante que originou a tão propalada Operação Lava Jato. 

Os desdobramentos desaguaram em dois ramos do Direito, o Penal e o 

Administrativo, e esbarram na legislação anticorrupção de outros países, como, por 

exemplo, os Estados Unidos, que têm seu próprio sistema anticorrupção, a FCPA 

(Foreign Corrupt Practices Act); e a Inglaterra, com a UK Bribery Act, talvez a mais 

rigorosa das leis anticorrupção. Portanto, percebe-se a interconecção entre o 

mercado, a Economia e o Direito. 
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