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APRESENTAÇÃO

A proposta deste texto inicial é apresentar a você, leitora ou leitor, a con-
cepção da coletânea e os principais pontos abordados pelos autores e au-
toras de cada um dos capítulos. A obra congrega trabalhos de discentes e 
docentes do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmicos em Direito 
e Desenvolvimento da FGV DIREITO SP e busca analisar, criticamente, as 
contribuições de Katharina Pistor, em seu último livro, The Code of Capital 
(2019), a partir de uma leitura da comunidade acadêmica brasileira e de sua 
realidade jurídica. 

Dois momentos acadêmicos foram importantes na gestação do pro-
jeto da coletânea: a palestra de Katharina Pistor, a partir de sua obra, nos 
encontros organizados para o evento Law and Development: New Institutio-
nal Approaches from the Global South, em agosto de 2019, e a leitura do seu 
livro, no curso “Globalização do Pensamento Jurídico”, no Programa de 
Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Direito e Desenvolvimento 
da FGV DIREITO SP. Nas discussões do livro, sempre partimos da ideia 
de que, para pensar criticamente, era necessário localizar nossa comarca de 
mundo nos pensamentos da autora. Buscamos, assim, entender o papel do 
Direito na criação do capital e da desigualdade no Sul Global, a partir de 
algumas experiências jurídicas no contexto brasileiro. Isso agrega as refle-
xões de docentes e discentes nesta obra.

A coletânea é composta por sete capítulos, cada um dos quais apresenta 
uma perspectiva sobre codificação e Direito. Katharina articula proposital-
mente os vocábulos code – nesta coletânea traduzido como “código” – e 
codification – aqui, “codificação” – como forma de dialogar com as estrutu-
ras modernas do Direito e também com os novos códigos digitais. Assim, a 
sua narrativa nos coloca em um mundo em constante tentativa de estabe-
lecer regras e padrões, que hoje têm no Direito a sua centralidade. Por sua 
vez, o objetivo de Katharina Pistor com o livro é reforçar a centralidade 
do Direito para organizar a sociedade contemporânea, favorecendo os seus 
 desenvolvimentos.

O capítulo inicial, de minha autoria, procura apresentar o livro e as 
principais ideias ali elaboradas por Katharina Pistor, em sua provocação 
sobre o papel central do Direito no sistema capitalista atual, como criador e 
promotor de riquezas e desigualdades. Essa chamada em si, independente-



mente do “lugar de fala” da autora, coloca todos nós do campo do Direito 
em um lugar de responsabilidade como há muito tempo não acontecia. 
Entendo que essa também é uma chamada para os operadores do Direito 
no Sul Global, e que se torna tão cara àqueles que se dispõem a dialogar 
no campo de produção acadêmica em Direito e Desenvolvimento. Por isso, 
além de resenhar o livro para a comunidade brasileira, lanço alguns desa-
fios ao final do capítulo sobre como podemos contextualizar ou recontex-
tualizar as principais análises e conclusões de Pistor, a partir do Sul Global, 
considerando especialmente o contexto jurídico brasileiro. Preocupada em 
apresentar a obra ao público da academia brasileira, ao final, traço algumas 
sugestões de como podemos ler e aprender com o novo livro de Pistor.

O capítulo de Caio Gomes da Costa dialoga mais diretamente com o 
segundo capítulo do livro de Pistor, “Coding Land”. A pergunta de Caio, 
no entanto, extrapola a preocupação inicial de Katharina, qual seja, a forma 
de criação de títulos de propriedade de terra e o processo de exclusão de 
alguns, para pensar nos processos de “codificação” no Sul Global e nos 
processos de importação e exportação de padrões regulatórios, de forma 
imperfeita, no próprio Sul Global. O ganho analítico que temos com o 
capítulo de Caio é o de evidenciar como a codificação sempre foi um ins-
trumento de controle e criação de privilégios, mas como, ainda assim, essa 
codificação não ocorreu da mesma maneira nas diferentes partes do globo. 
Essa diferença se dá, entre outras razões, pelos sistemas de colonização e a 
história da formação de cada estado.

O terceiro capítulo da coletânea, de autoria de Augusto Pascholatti Ca-
rapiá, analisa a formação de mercados de ativos, com foco complementar 
ao do livro de Katharina Pistor, no seu capítulo “Minting Debt”. Augusto 
descreve a financeirização ambiental como um modelo do mercado finan-
ceiro que determinou a lógica do mercado de carbono. Pistor, em seu livro, 
traça uma descrição profunda acerca do mercado financeiro-imobiliário 
norte-americano. A partir de sua teoria, demonstra como a financeiriza-
ção das dívidas é capaz de transformar os bens e como o código jurídico 
viabiliza tal transformação por meio de sua roupagem. Baseando-se nesses 
dois pilares – a transformação dos bens e a necessidade do Direito para 
tanto –, Augusto Carapiá faz uma análise do mercado de carbono, introdu-
zido pelo Protocolo de Quioto, explicando como o mercado transformou 
bens ilíquidos em títulos de créditos negociáveis. Tudo isso viabilizado pela 
codificação jurídica. Diante de toda essa complexidade, o autor nos con-
vida a pensar sobre quais as consequências desse tipo de financeirização 



para o Sul Global, principalmente o Brasil, trazendo um panorama atual 
para o problema. 

Na sequência, tem-se o capítulo de autoria de Gabriel Dantas Maia, 
que nos apresenta como o Direito, dada sua essencialidade ao capitalismo, 
molda as formas de globalização do pensamento. O capítulo foca no papel 
do Direito na disputa sobre os institutos de propriedade intelectual e traça 
uma análise complementar ao capítulo “Enclosing Nature’s Code”, do livro 
de Katharina Pistor, ao analisar questões sobre direitos autorais. Gabriel 
analisa o caso da produção de conhecimento e sua publicação e forma-
tos de artigos científicos e a restrição ao seu acesso, em contraponto com 
a experiência do SciELO para a implantação da ideia de acesso aberto ao 
conhecimento. Assim, procura entender as motivações do “acesso aberto” 
ao conhecimento científico e como estas se refletem – se é que se refletem 
– nas cadeias globais de produção do conhecimento, colocando a contri-
buição do Sul Global no debate e no potencial de repensar outras formas 
de regular, sem excluir. 

O quinto capítulo, de Taisa Afonso Loureiro, apresenta um diálogo com 
o capítulo 7 do livro de Katharina Pistor, em que ela propõe a construção 
da categoria dos Masters of Code. Taisa nos questiona se isso é possível e, em 
caso afirmativo, como atuam os mestres da codificação no Sul Global, ana-
lisando alguns perfis no mercado advocatício brasileiro. Taisa parte da ideia 
de Pistor ao dizer que o Direito, por sua codificação jurídica, atém-se a um 
processo engenhoso sem o qual o mundo não poderia ter atingido seus ní-
veis atuais e superconcentrados de riqueza. Para Pistor, o Direito é capaz de 
gerar riqueza e desigualdades, e sua obra nos convida a pensar sobre quem 
estaria por trás dessa codificação. É por esse convite que Taisa inicia suas 
reflexões: em um primeiro momento, questiona o motivo pelo qual Pistor 
apenas cede o título de Masters of Code aos advogados premiados no sistema 
Common Law. Depois disso, parte para a análise dos prêmios de advocacia 
que exercem influência no Brasil, a fim de detalhar suas metodologias. Dessa 
maneira, por sua visão quantianalítica, Taisa nos abre à possibilidade de dis-
cussão sobre os Masters do Brasil e da América Latina e nos ajuda a pensar 
como se dá a incidência da codificação jurídica e como ela se articula no 
Sul Global. 

No sexto capítulo da coletânea, contamos com a contribuição de José 
Garcez. O autor nos convida a pensar as implicações da metáfora matricial 
de Pistor “Direito como código”, contrapondo-a ao “Direito como lingua-
gem”. De acordo com Garcez, essa contraposição nos indica como a prá-



tica e a teorização jurídica são inexoráveis e configuram o imaginário social 
sobre as leis. O autor, nessa análise, ainda aborda o papel das faculdades de 
Direito como agentes capazes de trazer e difundir leituras específicas do Di-
reito e como a formação dos global lawyers modifica o modo de acumulação 
do capital. Para arcabouço de suas elaborações teóricas, no contexto do Sul 
Global, Garcez analisa as faculdades de Direito brasileiras, contextualizando 
o(s) seu(s) surgimento(s) e a possibilidade de que esses mesmos espaços se 
construam para a criação e a legitimação do poder do código do capital. 
A análise localizada de Garcez nos leva a procurar compreender como, em 
diferentes partes do globo, a codificação jurídica pode ser feita, e como esse 
processo é determinante na criação de desigualdades, também, mas não só, 
entre o Sul e o Norte. 

A contribuição de Mariana Pargendler é dedicada a uma análise com-
parada do Direito. Em seu texto, a autora mostra a relação entre o código 
do capital e a literatura sobre variedades do capitalismo, entre o aparente 
enfraquecimento do código do capital no Brasil e as reações aos efeitos re-
gressivos desse código no Sul Global. A ideia de Mariana é indicar como, a 
partir do Direito comparado, o cenário brasileiro é aparentemente contras-
tante com o cenário do Norte Global de Pistor. E, daí, demonstrar como o 
livro The Code of Capital apresenta alternativas potencialmente interessantes 
ao Sul Global, embora, à primeira vista, estas estejam colocadas como dis-
tantes e distintas do contexto jurídico brasileiro. Assim, o capítulo de Ma-
riana encerra a coletânea expondo não apenas os contrastes, mas também 
os potenciais de similaridades, para comparação, entre Norte e Sul Global. 

É dessa maneira que a coletânea registra parte das reflexões no âmbito 
do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Direito e Desen-
volvimento da FGV DIREITO SP. Ao levar nossas reflexões para além dos 
espaços da FGV DIREITO SP, nosso intuito é, a partir das inquietações tra-
zidas na obra de Pistor, instigar todos a pensar junto conosco as melodias e 
os ruídos dessa teoria no contexto do Direito, do capital e das desigualdades 
no Brasil. Uma boa leitura a você!

Michelle Ratton Sanchez Badin
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CAPÍTULO 1
OS CÓDIGOS DO CAPITAL NO SUL GLOBAL
Michelle Ratton Sanchez Badin

PARtINDO DE SENtImENtOS PARADOxAIS…

“This is a work of paradoxical feelings for a lawyer.” Assim iniciei meu primeiro 
comentário ao livro de Katharina Pistor, no encontro Law and Development: 
New Institutional Approaches from the Global South, quando a autora lançou o 
livro no Brasil, em agosto de 2019. Por um lado, há um certo alívio em ver 
chegar um livro que coloca o Direito no centro do debate sobre o sistema 
socioeconômico atual. Por outro, o livro nos traz a angústia da responsabili-
dade de todos nós que trabalhamos na área do Direito pela promoção, não 
da justiça, mas das grandes injustiças de hoje, que culminam na despropor-
ção entre a criação de riqueza e a crescente desigualdade. 

A economia tem nos mostrado a sua angústia: apesar de termos aumen-
tado a riqueza no mundo, estamos aumentando a desigualdade. Desde a po-
pularização dos dados e das análises pela obra de Piketty (2014), a economia 
e as ciências sociais procuram entender os fatores e elementos da desigual-
dade. E o Direito? Vejo na obra de Katharina Pistor, The Code of Capital 
(PISTOR, 2019), a primeira contribuição sistemática para demonstrar a res-
ponsabilidade do campo do Direito para com essa temática contemporânea 
– como o Direito cria riqueza e desigualdade. Por isso o alívio do qual falei 
no início, e a satisfação para a área ao saber que há um lugar para o Direito 
nesse debate. Isso faz o Direito retomar sua função como um instrumento 
estruturador do sistema social e econômico – a que Katharina chama de 
“código”. Mas, após ler o livro, para quem trabalha no campo do Direito 
fica a inquietação – como pudemos chegar até aqui? Como responsabilizar 
o campo e seus agentes por esse papel na criação não só da riqueza, mas da 
desigualdade e suas atuais brutalidades?

Katharina Pistor é professora na Universidade de Columbia (Nova York) 
e ali é diretora do Centro de Transformações Jurídicas Globais. Seu foco de 
pesquisa sempre esteve próximo das áreas da Economia e do Direito – di-
reito societário, direitos monetário e financeiro, direitos de propriedade –, 
em análises comparadas e a partir de uma análise institucional do Direito. 
Sua produção marca o seu espaço de fala, e no livro The Code of Capital isso 
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não é diferente. As formas como o Direito “cria riquezas e desigualdades” 
descritas por Pistor são aquelas do centro do capitalismo global, especifica-
mente nos espaços dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, ler o seu mais 
recente livro favorece a compreensão do papel do Direito e seus principais 
agentes naqueles espaços. Contudo, como recontextualizar e – talvez – re-
qualificar isso no Brasil?

Katharina é também uma referência importante no campo do Direito 
e Desenvolvimento, e seu livro foi centro do debate em 2019 na Law and 
Development Research Network, um dos principais encontros acadêmicos no 
campo do Direito e Desenvolvimento, além do evento no Brasil sobre New 
Institutional Approaches from the Global South. Portanto, sua contribuição no 
livro em questão também traz inquietações para linhas muito caras ao de-
bate nesse campo, tais como: os processos de importação e exportação de 
padrões regulatórios e estruturas institucionais, a relevância da cultura e das 
relações de poder em determinadas sociedades para o Direito, o papel dos 
profissionais no campo do Direito, o bem-estar como um eixo de análise. 
Será que conseguimos articular essas abordagens em diálogo com o livro 
de Pistor para pensar como o Direito cria riqueza e desigualdade no Sul 
Global ou, especificamente, no Brasil? Esta é uma das propostas ambiciosas 
desta coletânea. 

A proposta deste texto de abertura é, porém, singela. Procuro delinear 
as contribuições gerais do livro de Katharina Pistor e apresentar algumas 
inquietações, a partir da minha leitura, sobre a contextualização da obra no 
debate de Direito e Desenvolvimento no Brasil.

QuE cóDIGO é ESSE?

A autora coloca o Direito como uma forma de ordenar relações econômi-
cas e sociais complexas (PISTOR, 2019, p. ix-xiii). Assim, ela descreve que 
o capital ou a riqueza é o resultado de um bem – tangível ou intangível – 
“codificado” pelo Direito. A codificação pelo Direito é o que então garante 
uma proteção especial ao bem. Essa proteção especial, uma vez codificada, 
passa a ser dotada de alguns privilégios: (i) na disputa, ao garantir priori-
dade ou preferência (priority); (ii) em temporalidade, pela sua permanência 
no tempo (durability); (iii) no espaço, pelo caráter universal (universality); e 
(iv) na garantia de fungibilidade, pela sua conversibilidade (convertibility). A 
pergunta que vejo como central no livro é: o que o Direito está (de)limi-
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tando (enclosing)? Em benefício de quem? A partir da atuação de quem? 
(PISTOR, 2019, p. 3). 

O seu capítulo inicial – The empire of law – procura, além de trazer tais 
elementos centrais da codificação, explorar qual é esse império do Direito 
no espaço do capitalismo global e adiantar suas críticas ao processo de codi-
ficação atual com essa envergadura em dimensões globais. Katharina assume, 
então, já nas primeiras páginas de seu livro, que “dois sistemas legais domi-
nam o mundo do capital global: o sistema inglês do common law e as leis do 
estado de Nova York” (PISTOR, 2019, p. 8, tradução livre). Nesse sentido, 
Pistor apresenta que, se antes os impérios dominavam com tropas, hoje o 
fazem por meio da lei, ou melhor, “oferecendo a sua lei e as suas cortes aos 
detentores de capital de outros territórios”. Aqui, fica já uma provocação 
muito forte sobre de qual Direito estamos falando. Haveria categorias ou 
“variedades” de Direito?1

No mesmo capítulo, Pistor antecipa suas críticas ao fato de este ser um 
império fragmentado, não um Direito global único e sistêmico, mas um 
mosaico de leis domésticas mais convenientes. Essa relação de seletividade 
(pick and choose) do Direito conveniente é possível por causa dos serviços 
privilegiados de aconselhamento jurídico àqueles que detêm o capital.2 Isso 
leva a uma espiral de concentração e, portanto, de crescente desigualdade. 
Pistor argumenta que essa infraestrutura de dimensões globais, ainda que 
fragmentada, beneficia os mais privilegiados, e não possui uma forma ade-
quada de redistribuição da renda. Isso se deve à perda do papel do Estado 
no processo de codificação da riqueza – apesar de paradoxalmente o Estado 
ser o principal fiador de todo o processo de codificação pelo Direito (PIS-
TOR, 2019, p. 21). Os capítulos seguintes da obra procuram descrever e 
analisar como se deu esse processo de fortalecimento do privado em detri-
mento do público, dos grupos econômicos em detrimento do Estado e do 
global fragmentado em detrimento do local sistêmico. E, ao final do livro, 
Pistor apresenta as suas propostas para a correção desses processos.

1 Reconheço que essa referência foi apresentada por Mario Schapiro e que a estou reproduzindo 
aqui. A analogia aqui feita tem por base os trabalhos sobre variedade de capitalismo lançados por 
Peter Hall e David Soskice (2001) e, mais recentemente, disseminados na área do Direito, em 
especial em estudos de direito comparado nas áreas de finanças e societário. E.g.: Peerenboom 
(2004); Gilson, Hansmann e Pargendler (2011). 

2 Cf. Pistor (2019, p. 22): “Asset holders do not need to capture the state directly, much less win 
class struggles or revolutions; all they need if the right lawyer on their side to code their assets 
in law”.
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cOmO O cóDIGO fuNcIONA?

Ao aplicar a terminologia “código” associando-a ao Direito, Katharina Pis-
tor também se vale da metáfora tecnológica para nomear suas partes de 
“módulos”. E os módulos mais relevantes e eleitos para serem analisados 
sobre como foram “codificados” pelo Direito são: a propriedade da terra 
(capítulo 2), a criação da ficção da pessoa jurídica (capítulo 3), os títulos 
de dívida e do mercado financeiro (capítulo 4) e a propriedade intelectual 
sobre recursos naturais (capítulo 5). A cada capítulo, a autora analisa como 
nessas áreas foram aguçados os privilégios de prioridade, permanência, uni-
versalidade e conversibilidade. 

Em cada um desses capítulos, Katharina exemplifica processos históricos 
do direito inglês – common law – ou dos Estados Unidos, considerando Nova 
York, no processo de codificação desses bens e de como isso acabou propor-
cionando privilégios aos seus detentores. Tais bens, uma vez transformados 
em capital, aumentam a riqueza contabilizada de alguns e, ao mesmo tempo, 
restringem o acesso a essa riqueza a outros, incrementando a desigualdade.

Os capítulos 2 a 5 são apresentados de forma incremental no tocante à 
complexidade jurídica envolvida, alinhada com o processo de complexifi-
cação do capitalismo: do capitalismo mercantil aos capitalismos industrial, 
financeiro e digital. Os componentes adicionais apresentados nos capítulos 
6 e 7 – sobre a expansão global do código e seus operadores – reforçam os 
privilégios para assegurar o domínio e a criação de riquezas, pontuando a 
crescente fragilização do Estado em controlar esses processos. O capítulo 8 
é, então, o espaço que a autora abre no livro para questionar a fungibilidade 
do Direito como um código, em face das novas transformações tecnológi-
cas e das ferramentas disponibilizadas para organizar relações econômicas 
e sociais. No capítulo 9, a autora revê os pontos fragilizados do código do 
Direito e apresenta algumas chaves de saída desse processo nocivo de pro-
dução “irregular” de riqueza e aumento da desigualdade.

No capítulo 2 do livro, Coding land, Katharina explicita a escolha da 
terra ao indicar que esta “tem assumido um papel extraordinário na história 
da humanidade, como forma de sustento e para a nossa identidade cultural 
[...]” (PISTOR, 2019, p. 23, tradução livre). A autora procura, no capítulo, 
as formas iniciais de codificação da terra – passando do uso da terra para o 
título de posse e, então, para a propriedade privada, até chegar ao trust – para 
evidenciar que, ao ser intitulada propriedade privada, seus titulares puderam 
extrair valores monetários da sua exploração com exclusividade, e que com 
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o trust, no sistema de common law inglês, isso ganhou maior envergadura por-
que permitiu coordenar um conjunto de ativos.3 Claro que, novamente, essa 
titulação da terra só é válida e eficaz se estiver sendo garantida pelo Estado, 
permanentemente. 

Interessante do capítulo 2 para a abordagem do Sul Global feita nesta 
coletânea é que ele se inicia com um exemplo sobre o reconhecimento do 
direito de uso da terra pela população maia, em Belize, na corte constitu-
cional do país, em detrimento das demandas de direito de exploração por 
empresas mineradoras. Katharina chama a atenção para o fato de que, nesse 
caso, apesar da decisão da corte de proteger a população maia, o Estado de 
Belize continuou autorizando a mineração naquelas terras (PISTOR, 2019, 
p. 29). Mais à frente no capítulo, Katharina também retoma o histórico do 
processo de colonização pelo Império Britânico e o estabelecimento da 
propriedade privada no expansionismo europeu, e indica – apenas indica 
– que alguns estudos empíricos sugerem que a delimitação da propriedade 
pode favorecer o “desenvolvimento” (PISTOR 2019, p. 42). Esses dois 
exemplos que marcam o colonialismo no Sul Global são colocados como 
pontos a reforçar o argumento da importância do Estado e das vantagens 
do modelo econômico de codificação da riqueza, mas Katharina Pistor não 
elabora a dimensão da desigualdade promovida por esses processos. E aqui 
fica em aberto o que se está chamando de riqueza e desenvolvimento e o 
quanto esses conceitos podem ser mais bem explorados.4

No capítulo 3, Coding legal persons, Katharina explora a dimensão da 
criação da pessoa jurídica e como isso proporciona ficções jurídicas mais 
abstratas. Se as economias de mercado estão baseadas em contratos e direi-
tos de propriedade, Katharina se propõe a analisar nesse capítulo como os 
privilégios garantidos aos grandes grupos empresariais ultrapassaram essas 
bases relacionais. A autora, então, distingue o direito dos negócios voltados 
para a preservação dos benefícios da pessoa jurídica, com objetivo de per-
mitir a organização da atividade econômica específica da empresa, do seu 
uso abusivo. A esses casos, Katharina Pistor associa o uso abusivo de elisão e 
evasão fiscal e a seletividade conveniente de lei e de fórum para solução de 
seus litígios. Novamente, a autora parte de um fato real para exemplificar 

3 Cf. Pistor (2019, p. 45): “it [the trust] became the go-to vehicle for pooling and securitizing assets 
[…]”.

4 Retomarei esses comentários mais à frente, na seção “Ruídos do código do capital no Sul 
 Global”.
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seus pontos, o grupo Lehman Brothers, desde o seu histórico até o envol-
vimento mais recente na crise financeira de 2008. Ao fim, a autora conclui 
o quanto o excesso de liberdade permitido a essa forma da pessoa jurídica 
permitiu o privilégio único de shopping for law e que isso fez com que os 
estados perdessem o controle das empresas e de suas atividades econômicas. 
Este me parece ser o capítulo central para outros argumentos desenvolvidos 
pela autora no livro.

No capítulo 4, Minting debt, Katharina Pistor analisa a criação e a cir-
culação de dívidas como ativos, com valor econômico e dotados dos privi-
légios da codificação pelo Direito. Novamente, tais dívidas têm mais valor, 
podendo ser convertidas em algum momento na moeda de algum Estado. 
Este é o capítulo que aborda o capitalismo financeiro em sua essência. A 
história escolhida para exemplificar a sua análise é a do NC2 ou Citigroup 
Mortgage Loan Trust 2006-New Century 2, como um instrumento de dívida 
muito complexo, mas de alto risco. O NC2 seria o resultado da combinação 
de contratos, direitos de propriedade, garantias e outras formas fiduciárias, 
em suas formas adulteradas (PISTOR, 2019, p. 87), que teria sido orques-
trado por advogados com alta capacidade de “codificação” (PISTOR, 2019, 
p. 86) junto com a criatividade dos detentores dos “ativos”. Katharina faz 
uma revisão detalhada do processo histórico de securitização de ativos nos 
Estados Unidos e as aberturas no sistema jurídico para o exercício da cria-
tividade econômica e da habilidade dos grandes codificadores – ou masters 
of the code, como se refere aos profissionais do Direito no capítulo 7 do livro.

Após analisar ativos que marcaram a expansão dos capitalismos mercan-
til, industrial e financeiro, no capítulo 5 Katharina analisa a relação entre o 
conhecimento e a apropriação da genética, permitidos pelos avanços da tec-
nologia. A partir dessa parte do livro, inicia-se um diálogo mais intenso com 
os elementos da economia 4.0 e o capitalismo de caráter digital. Nesse capí-
tulo, além de manter a estrutura dos capítulos anteriores, de retratar uma si-
tuação trivial – nesse caso, a antecipação do diagnóstico de câncer de mama 
no caso de Angelina Jolie –, Pistor também fortalece o seu argumento de 
que o código do Direito não está alinhado com a competitividade e ante-
cipa o papel das organizações internacionais, como a Organização Mundial 
do Comércio no caso do Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelec-
tual Relacionados ao Comércio (conhecido como TRIPs), na disseminação 
desses códigos em nível global. E, nesse tom, ela também faz a transição para 
o capítulo seguinte.
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cOmO O cóDIGO é ARtIculADO?

Após os três capítulos em que analisa a codificação de certos ativos pelo Di-
reito, Pistor passa a analisar, nos três capítulos seguintes, elementos transver-
sais ao processo de codificação dos ativos: (i) as estratégias para o expansio-
nismo em nível global do código do Direito; (ii) os agentes que promovem 
a codificação, em níveis locais do centro do capitalismo mundial e em nível 
mundial; e (iii) a possibilidade de outros códigos dominantes assumirem o 
papel do Direito.

Nos três capítulos em que aborda diferentes ativos codificados pelo Di-
reito, Katharina Pistor evidencia como certos instrumentos jurídicos – de-
nominados “módulos” no livro – são fundamentais na criação das riquezas, 
dos seus privilégios e, assim, na promoção da exclusão. Entre os instrumen-
tos destacam-se: contratos, direitos de propriedade, garantias e formas fidu-
ciárias como o trust, o direito societário, o direito de falências e as arbitra-
gens como sistema de solução de controvérsias. No capítulo 6, essas chaves 
são contextualizadas no ambiente internacional.

Então, Pistor anuncia o capítulo sob a expressão de um código global: A 
code for the globe. Mas sua provocação é: se o capital é codificado pelo Direito, 
como pode o capitalismo global existir na ausência de um estado global ou 
de um sistema jurídico global? (PISTOR, 2019, p. 133). Katharina enfatiza 
nesse capítulo que, se o Estado cedeu espaço para mais flexibilidade e menos 
controle – ou mesmo fraudes – no seu sistema interno, no nível interna-
cional isso também ocorreu. E isso se reflete nos registros do capítulo pela 
expansão da possibilidade de escolha, pelo agente privado, dos tipos de codi-
ficação que mais lhe convenham, pela renúncia da soberania em arbitragens 
internacionais em prol da proteção de investidores privados e pelas regras-
-padrão de falência, que favoreceram a expansão do mercado de derivativos. 
Interessante notar que o “global” a que Pistor se refere funda-se, essencial-
mente, na percepção de expansão jurídica pela hegemonia americana, que 
segue uma chave mais próxima ao denominado direito transnacional do que 
ao direito internacional clássico.5 No expansionismo dos Estados Unidos, a 
fragmentação dos espaços, o empoderamento dos agentes econômicos in-

5 Uma distinção importante sobre essas linhas está no texto de Simpson (2001). Em Sanchez-Badin, 
Tasquetto e Tiba Sato (2014) também procuramos entender, a partir do debate sobre relações 
internacionais e direito internacional, as particularidades da concepção do direito internacional 
no expansionismo dos Estados Unidos. Exemplos desse processo de expansão, sistematizados sob 
a chave do direito transnacional, são apresentados em Shaffer (2012).
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dividuais e privados e a disseminação de padrões por assimilação ou tensão 
são as ferramentas centrais de expansão do seu código do capital. 

Até essa parte do livro, fica muito presente a pergunta: Como isso foi 
possível? Como os espaços comuns foram privatizados, como os bens co-
muns estão sendo transformados e codificados? Como o Estado cede tanto 
em benefício de poucos? Em vez de complexificar as respostas amparan-
do-se na filosofia, na psicologia ou mesmo nos processos políticos (PIS-
TOR, 2019, p. 208), Pistor se volta para um ponto nevrálgico para a área 
do Direito, sob o amparo da literatura da sociologia das profissões e a so-
ciologia do direito: os advogados! No capítulo 7, a autora foca no papel 
dos profissionais, com especial atenção aos sophisticated lawyers, ou “mestres 
do código”, ou seja, não os advogados prestadores de serviços, mas aque-
les que efetivamente atuam como “arquitetos” das operações descritas no 
livro (PISTOR, 2019, p. 163). São os advogados que estão estruturando as 
operações mais ambiciosas nas fronteiras do Direito, inclusive no limite da 
legalidade, mas antecipando os seus riscos. Pistor se apoia na obra de Ro-
nald Gilson (1984) para qualificar essa redução de risco como a “redução 
da tensão entre as transações e os objetivos regulatórios”. 

Os masters of the code de Pistor têm, no entanto, um perfil específico, e 
estão atuando em espaços muito exclusivos: são os advogados dos grandes 
escritórios de advocacia, em Nova York e Londres (top hundred global law 
firms). Pistor procura mapear as características desses advogados: eles são 
treinados nas faculdades de elite, recrutados por grandes escritórios, inteli-
gentes e esforçados e também devotados aos seus clientes – mais do que a 
uma sociedade (PISTOR, 2019, p. 162). Essas características os colocam em 
relação muito próxima – e quase servil – ao capital. Isso se traduz no en-
volvimento dos advogados em mudanças no Direito quando ele não atende 
aos interesses do capital, desestruturando, inclusive, a promessa da segurança 
jurídica (PISTOR, 2019, p. 182).

Em alguma medida, o capítulo 7 encerra as análises do livro, pois no 
capítulo 8 – A new code – Katharina Pistor faz uma breve atualização das 
inovações no campo do Direito, associadas às novas tecnologias. Seus obje-
tos de descrição são os smart contracts, os direitos digitais, as criptomoedas, e, 
a partir disso, a autora apenas deixa a provocação sobre se essa mudança de 
linguagem pode levar a uma mudança no código dominante para regular as 
relações econômicas e sociais complexas. O uso do vocábulo “código” no 
livro e suas fragmentações em módulos estão, inclusive, associadas à lingua-
gem digital e favorecem, assim, explorar o quanto a base analítica apresen-
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tada nos capítulos anteriores não poderá ser reproduzida para novos códi-
gos dominantes no futuro. Mas, ainda ao final do capítulo, a autora hesita e 
indica que, mesmo que venha um novo código, ele terá como “árbitro” as 
principais instituições do Direito – como o espaço regulatório do legisla-
tivo e o judiciário (PISTOR, 2019, p. 204).

As considerações finais no capítulo 9 – Capital rules by law – voltam-se 
para como resolver as disfuncionalidades descritas e analisadas no livro e 
como recuperar a dimensão e o controle público nos espaços de criação da 
riqueza. Nesse capítulo, Katharina se coloca em uma posição propositiva – 
tal como um trabalho característico da advocacia – e apresenta oito portas 
de saída (PISTOR, 2019, p. 232): (i) não conceder mais privilégios ao capital 
em detrimento da coesão do Direito; (ii) limitar as escolhas de lei aplicável e 
de fórum desejável para fugir ao controle do espaço estatal afetado; (iii) re-
duzir o espaço da arbitragem e dos mecanismos de solução de controvérsias 
de caráter privado, em especial entre partes com posições muito assimétri-
cas; (iv) buscar mecanismos de controle e limites para a conversibilidade do 
capital, a fim de limitar os riscos, para que estes não sejam socializados nos 
momentos de crise; (v) estimular formas disseminadas de controle jurídico na 
sociedade sobre aqueles riscos, como o caso de ações coletivas; (vi) retomar 
formas antigas de controle que foram “relaxadas” nos últimos anos; (vii) pro-
mover ações conjuntas entre os estados, em especial o que Pistor considera 
“estados democráticos”, para evitar a competição predatória por vantagens 
regulatórias para atrair ou segurar o capital em seus territórios; e (viii) revisar 
a estrutura das faculdades de Direito, em especial as possibilidades de acesso 
a esse espaço. Pistor aposta, assim, na estrutura do estado liberal democrático, 
mas não avança sobre uma teoria do estado, em especial sobre essa estrutura 
política diante das mudanças de comunicação e tecnológicas contemporâ-
neas, ou mesmo sobre a disputa hegemônica de modelo de estado, com a 
emergência da China e suas estruturas condenadas como “iliberais”, autoritá-
rias e, em torno, de um outro capitalismo. Por isso, a meu ver, a conclusão de 
Pistor deixa um gosto saudosista aos pactos do pós-Segunda Guerra Mundial 
e, assim, em contraste com suas provocações no capítulo 8 sobre as mudan-
ças tecnológicas, parece haver um limite para suas propostas no novo mundo. 

Os capítulos 5 e 8 têm uma contribuição importante, que ao final não 
foi retomada: as mudanças econômicas e sociais associadas à tecnologia. Eu 
me pergunto se não são as novas mudanças de “código” que estão nos aju-
dando a denunciar os problemas do passado. A captura da lei estava lá, mas 
o sistema tinha seus próprios remédios e mecanismos para o equilíbrio de 
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poder – embora imperfeitos, estávamos em um certo equilíbrio. A tecnolo-
gia nos levou a uma nova dinâmica, com a qual o estado liberal moderno 
tem dificuldades para lidar.

A conclusão do livro, de qualquer forma, não invalida a riqueza dessa 
obra de Pistor. O núcleo central de seu livro, em que apresenta os processos 
de codificação e como, a partir do centro do capitalismo global, esses pro-
cessos produziram riqueza, desigualdades e, em especial, padrões regulató-
rios e práticas disseminadas para o mundo todo, é uma contribuição muito 
importante do trabalho de Pistor. A originalidade do seu trabalho também 
está em dialogar com diferentes áreas do Direito e evidenciar como estão 
capturadas pela mesma lógica, uma lógica que corrompe o pacto social do 
século XX. A contemporaneidade dos exemplos e a linguagem acessível do 
livro são, adicionalmente, características muito positivas da obra de uma das 
mais importantes pensadoras do Direito hoje. 

Por fim, a exposição do papel do Direito no atual momento de crise po-
lítica, econômica e institucional, em especial das formas privadas do Direito, 
chama a todas e todos os envolvidos na área a pensar sua posição social e 
o exercício da sua profissão, com responsabilidade social. O livro nos deixa 
inquietos e não há maior contribuição acadêmica do que esta!

RuíDOS DO cóDIGO DO cAPItAl NO Sul GlOBAl

Katharina Pistor deixa muito claro que não pretende fazer uma teoria geral 
do Direito. Sua proposta com o livro está mais próxima de uma sociolo-
gia do Direito, com a observação específica de como o Direito funciona 
no centro do capitalismo global. Porém, ler o livro a partir do Brasil traz as 
perguntas sobre qual a relação do nosso espaço jurídico com aquele descrito 
pela autora. As hipóteses podem partir de concepções bem diversas:

• Será que, pelo fato de estarmos na periferia do sistema global, o Di-
reito não exerce a capacidade de criação de riquezas locais? Seria, 
assim, apenas uma reprodução dos padrões e das formas jurídicas es-
tabelecidas no centro?

• Será que o funcionamento do direito no Sul Global é diferente e 
composto de um mosaico de influências externas e movimentos au-
tóctones? Teríamos, assim, processos híbridos e mais complexos nos 
nossos códigos do que os descritos pelo processo hegemônico?
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• Se estamos em um espaço de extrema desigualdade social e econô-
mica, será que há potencial decodificador no Sul Global? Ou depen-
demos dos movimentos do Norte para reorganizarmos o local? 

A literatura no campo do Direito e Desenvolvimento tem procurado 
responder a essas questões, a partir de algumas chaves de análise:

• Se nos limitamos à reprodução dos padrões e formas jurídicas esta-
belecidas no centro, a literatura derivada do sistema-mundo (WAL-
LERSTEIN, 1995) e da teoria da dependência (BIELSCHOWSKY, 
2000a, 2000b) que se reflete no Direito sobre os processos de trans-
plante e importação de padrões e estruturas-modelo externos – o que 
inclui o direito comparado – contribuem para pensar essas chaves 
(e.g., GARTH e DEZALAY, 2001; PRADO, 2007).

• Mas, se há espaços e particularidades locais, podemos pensar nas “va-
riedades de Direito”, a partir dos contextos históricos e socioeconô-
micos, alinhando-se com o debate do pluralismo jurídico em pers-
pectiva global (GILSON, HANSMANN e PARGENDLER, 2011).

• Se há potencial decodificador no Sul Global, as teorias decoloniais e 
pós-coloniais procuram identificar as matrizes desse processo, não só 
apostando no seu potencial, mas também procurando identificar suas 
limitações (e.g., ANGHIE, 2006; BARRETO, 2012; LORCA, 2016; 
MANTELLI e SANCHEZ-BADIN, 2018; PAHUJA, 2011).

Em princípio, nenhuma dessas bases teóricas funda-se apenas no com-
ponente normativo, elas carecem essencialmente de evidências empíricas. 
Esse é, portanto, um desafio crucial da produção no Sul Global: entender 
como operamos, as relações de causas e consequências no campo do Di-
reito. Por outro lado, há um componente crítico também necessário na 
produção do Sul Global, que é entender a relação entre os processos co-
dificados e não codificados pelo Direito, ou seja, o papel da informalidade 
das riquezas no Sul Global também é parte desse movimento de exclusão 
promovido pela codificação hegemônica de “algum tipo de direito”.6 

6 Exemplo sintomático disso, em nível global, a meu ver, é a aproximação das economias brasi-
leira e chinesa via economia informal, a partir do mapeamento detalhado de Pinheiro-Machado 
(2011).
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Em uma passagem do livro, Katharina Pistor levanta o fato de que a 
codificação pelo Direito não segue a lógica da competição; ao contrário, 
operaria de acordo com a lógica do poder e do privilégio (PISTOR, 2019, 
p. 118). Portanto, incluir as outras “riquezas” não codificadas, hoje alocadas 
no campo da informalidade, requer novos processos de codificação (recodi-
ficação) ou também decodificação. Porém, a que outros processos de desi-
gualdade isso pode nos levar? Essas perguntas podem ajudar a pensar como 
aplicamos e revisamos as categorias jurídicas que são apresentadas pelo có-
digo do Direito hegemônico, a partir do Sul Global.

Por fim, a grande chave de saída pelo processo de excessivos privilégios 
e abuso do código do Direito atual apresentada por Pistor está no Estado.7 
Essa tende a ser uma chave não óbvia em estados com baixa capacidade or-
ganizacional, como nos países em desenvolvimento do Sul Global, seja por-
que o Estado não alcança as complexidades das relações econômicas e so-
ciais presentes no seu território e nas suas relações, seja porque é facilmente 
capturado por estruturas de poder de elites locais ou globais. Em parte, a 
chave no Sul Global pode estar em outras estruturas institucionais que ge-
renciem os interesses públicos ou comuns. Há uma aposta de que isso possa 
até ampliar o repertório institucional em que o código do Direito opera.

ENtãO, (RE)lENDO O lIvRO

Se eu fosse indicar uma leitura do livro na formação de um aluno de gra-
duação, diria: leia o capítulo 7, para se pensar criticamente. Na sequência, 
debruce-se sobre cada capítulo que analisa os processos de codificação (ca-
pítulos 2 ao 5), em paralelo aos momentos em que estiver estudando esses 
temas, para pensar a construção histórica de alguns institutos e o impacto 
da sua aplicação hoje e, sobretudo, na sua forma de aplicação em prol de 
hiperprivilégios. Assim, estudantes de Direito podem se colocar na posição 
crítica de quanto podem criar riquezas, mas em especial de quanto podem 
ser promotores da desigualdade, a partir de sua atuação profissional. 

Aos estudantes de pós-graduação, precisamos voltar a ler livros, do início 
ao fim. Fazer uma leitura completa do livro, para entender os argumentos de 
Pistor e a construção destes, é um exercício mais do que necessário. Com-
preender os seus apontamentos e sua contribuição no campo do Direito 

7  Cf. Pistor (2019, p. 4): “[…] capital is linked and dependent on state power”.
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e Desenvolvimento pode ajudar a pensar os potenciais e as limitações das 
descrições, análises e propostas de Katharina Pistor em sua obra. E, por fim, 
cabe a nós reprocessar como as considerações de Pistor estão presentes na 
estrutura e nas práticas do Direito no Brasil e no Sul Global. 

Para as instituições de ensino, seus coordenadores e docentes, o que ob-
servamos é que estamos sendo chamados a um espaço de responsabilidade 
importante. O livro de Katharina Pistor tem essa contribuição inestimável 
para o campo. Isso nos exige olhar para os currículos de curso, as opor-
tunidades de prática e como as faculdades de Direito podem repensar sua 
atuação e a de seus formandos, não só para atender ao sistema de reprodu-
ção – considerando o seu potencial de destruição indicado no livro –, mas 
também para exercer o necessário papel de reconstrução ou decodificação 
neste momento da história. 
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CAPÍTULO 2
EXPANSÃO DO CAPITAL E DO CAPITALISMO ATRAVÉS 
DA CODIFICAÇÃO DE TERRAS
Caio Gomes da Costa

INtRODuçãO

A codificação da terra em países de colonização europeia possui uma re-
lação dialética de expansão: é necessário suprimir o acesso de populações 
nativas à terra para garantir novas relações de produção pelos colonos. Fer-
nand Braudel, quando teoriza sobre o sistema de economia-mundo, argu-
menta que a expansão da colonização cria um novo mundo de acesso para 
a economia europeia, que utiliza suas ferramentas econômicas, políticas, re-
ligiosas, sociais e militares para envolver os novos territórios conquistados 
(BRAUDEL, 2009a). Apesar das diferentes formas de colonização desde o 
século XV até o XX, a codificação de terra se manteve como o fio con-
dutor da ocupação colonial e mediadora das relações sociais e produtivas. 

A expansão da economia-mundo europeia durante esse período foi in-
cremental e extremamente dependente das capacidades de cada Estado na-
cional. Portugal e Espanha foram os primeiros e, por isso, tiveram ganhos 
competitivos. Entretanto, o modelo de codificação do capital e de explo-
ração econômica, tanto na metrópole quanto nas colônias, não conseguiu 
manter a hegemonia política e econômica no Atlântico. Quando os Países 
Baixos e a Inglaterra entraram na colonização atlântica, não possuíam gran-
des extensões de terra colonial, mas desenvolveram uma capacidade mercan-
til e militar que os colocou em vantagem para a exploração de novas terras.

Além de tudo, a Inglaterra desenvolveu um modelo de codificação de 
propriedade que possibilitou um desenvolvimento econômico além da pró-
pria produção rural. Ele permitiu que houvesse a melhor circulação do ca-
pital e mais segurança para as transações, diminuindo o seu custo e permi-
tindo o crescimento. Há uma grande discussão se esse foi o ponto de partida 
para a criação de um sistema econômico capitalista, mas o fato é que faci-
litou o desenvolvimento econômico dessa potência. Todavia, a transposição 
da codificação para outros territórios não garante nem a sua inserção na 
economia-mundo capitalista, nem o desenvolvimento econômico.
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O objetivo deste trabalho é comparar a forma como a codificação da 
propriedade agrária se deu nas colonizações da América Portuguesa e na 
Austrália, para posteriormente analisar a transmissão da codificação austra-
liana para o Brasil no fim do século XIX, a partir das ferramentas concei-
tuais oferecidas por Katharina Pistor em seu livro The Code of Capital e em 
sua análise da codificação inglesa. A partir daí, entender se a codificação 
pode ser um instrumento para a inserção das franjas na economia-mundo 
capitalista do século XIX.

Na primeira parte do trabalho, trata-se de como a propriedade de terras 
foi codificada na Inglaterra, a abordagem de Pistor e as ferramentas utili-
zadas pela autora. Na segunda parte, aborda-se como a codificação da terra 
ocorreu na América Portuguesa e na Austrália. Na terceira parte, analisa-se 
como a codificação passou de uma colônia para a outra e se questiona a 
sua efetividade.

O recorte temporal desta análise é a segunda metade do século XIX. 
Esse período oferece algumas vantagens para o estudo. Em primeiro lugar, 
é o momento em que o Brasil já passou pelas incertezas do processo de 
emancipação e, também, por boa parte das instabilidades políticas que fize-
ram o país quase se fragmentar durante a regência. Além disso, a colonização 
da região da Austrália do Sul, uma das subdivisões da atual Austrália, já estava 
em pleno desenvolvimento e sob os efeitos da grande expansão econômica 
resultante da corrida do ouro.

1. “cODING lAND”: ExPANDINDO cAPItAl E cAPItAlISmO AtRAvéS 
DA cODIfIcAçãO

Katharina Pistor, na introdução de seu livro, argumenta que o capital é 
composto por duas coisas: o bem e o código jurídico (PISTOR, 2019, p. 2). 
A diferença primordial desta em relação a outras maneiras de conceituar o 
capital consiste na necessidade de codificação jurídica do bem. Trata-se de 
uma visão que não considera que exista um valor intrínseco e autocriado 
do bem em si, mas gerado por uma relação entre coisas (o código e a terra, 
por exemplo), e não entre pessoas. 

Esse tipo de relação é importante porque não depende de uma comu-
nidade tradicional nem de relações religiosas para existir, apenas de um tipo 
de aparato legal. Um exemplo oferecido por Dyer, quando trata da transição 
entre a Idade Média e a Moderna na Inglaterra, relaciona a transmissão da 



PESQUISA DIREITO GV – SÉRIE DIREITO E DESENVOLVIMENTO

: sumário31

propriedade da terra como herança com a condição de que se sustente o 
antigo senhor na senioridade, isso em 1321 (DYER, 2006, p. 17). Ou seja, a 
obrigação independe da relação entre o antigo dono e o novo, que muitas 
vezes foi a de pai e filho.

No segundo capítulo do mesmo livro, Pistor utiliza um exemplo para 
demonstrar a origem da codificação do capital: o processo de cercamentos 
da Inglaterra. Em um momento em que o capitalismo está sendo gestado, a 
codificação da propriedade de terras não representa um conjunto de ações 
racionais que tinha como objetivo a construção de um sistema econômico 
hegemônico. Ela foi uma resposta a uma realidade objetiva e a necessidades 
de sua época; o capitalismo não se moldou por causa da codificação das ter-
ras, mas por meio dela. Esse desenvolvimento fez parte de diversos esforços 
não concertados para separar, em grande parte, a atividade econômica do 
poder político, cenário comum na Idade Média até o surgimento de uma 
nova classe social que questionou o status quo: a burguesia.

Portanto, um dos desafios para que se entenda o processo de codifica-
ção do capital em forma de propriedades de terra é como medir a distância 
entre o processo de reivindicação da terra e o processo de codificação dessa 
propriedade. Deve-se ter em consideração a capacidade, variável no tempo, 
de os atores estatais conseguirem aplicar efetivamente o poder codificado. 
Isso depende de muitos fatores, como a predisposição das elites para que 
essa codificação seja cumprida ou mesmo a capacidade de uso da força pelo 
Estado. Ou seja, a questão é como a codificação tem poder para interferir 
na realidade. 

O debate clássico sobre a codificação da propriedade de terra na Ingla-
terra foi feito por Marx, Tawney e diversos outros interlocutores, e leva em 
consideração a passagem do feudalismo para o capitalismo, porque é nesse 
período que as condições materiais dessa sociedade mudam, com o cresci-
mento populacional e a demanda por diferentes tipos de produtos, como 
a lã. O conceito essencial para Marx é a acumulação primitiva do capital, 
e quando fala sobre esse processo descreve justamente os cercamentos in-
gleses como o meio pelo qual o Estado e a classe proprietária, que depois 
se torna capitalista, se uniram para expulsar os camponeses e inaugurar um 
novo método de produção (MARX, 2006, p. 838-847). Os meios de pro-
dução em si não se tornam capital; é necessário que haja a apropriação deles 
pela futura classe capitalista.

O que Marx deixou de fora de sua análise foram as condições para que 
a legislação que limitava os cercamentos do fim do século XV fosse criada. 
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O processo de expulsão dos campos não foi tão vigoroso quanto a sua for-
mulação de acumulação primitiva sugere. No século XIV, boa parte da po-
pulação trabalhadora morreu em decorrência da Peste Negra, que assolou as 
ilhas britânicas a partir de 1348. O resultado foi o esvaziamento dos campos 
e das cidades, o que levou, em médio prazo, ao fim da servidão, ao aumento 
de salários e à própria diminuição do valor das cobranças dos proprietários 
pelo arrendamento das terras (DYER, 2006, p. 29-33). Apesar da tentativa de 
implantação de leis que limitavam os salários, o poder de enforcement do go-
verno inglês nos anos subsequentes à tragédia demográfica era muito fraco, 
principalmente, nos campos (DYER, 2006, p. 37). Portanto, o espaço entre 
o que aconteceu nos campos e o processo de codificação em si foi longo.

A codificação da terra por meio dos cercamentos foi longa e durou da 
Baixa Idade Média até o século XIX. Apesar de normalmente ser tratado 
como um processo homogêneo, os cercamentos foram implantados de ma-
neira distinta durante esse período. Um dos motivos desse problema foi que 
o que era essencialmente de uso público e de uso privado na Idade Média 
era alvo de disputa. Já no século XII, havia muita disputa e apropriação de 
terras, principalmente de pastos. Isso era visto como sinal de crescimento 
econômico (DYER, 2006, p. 59).1 

O primeiro grande período de cercamento das propriedades rurais se 
deu a partir de 1455 até o fim do século XVI, chamado de Tudor enclosures 
(WORDIE, 1983, p. 492). Isso não quer dizer que já existia a codificação 
dessas propriedades, mas que as terras que podiam ser de uso coletivo foram 
utilizadas para fins privados. Nesse caso pré-1600, Wordie argumenta que 
as terras agráveis foram convertidas para uso pastoral. A maioria das terras 
já estavam cercadas, o que sobrou eram terras que não eram tão boas para 
a agricultura. O cercamento Tudor podia ser até “extralegal” (DYER, 2006, 
p. 484).

O segundo grande período de cercamento foi resultado de uma inter-
venção do Parlamento inglês no século XVIII, que dava amplos poderes ao 
Estado para delimitar as propriedades privadas e acabar com as atividades 
agrícolas em espaços abertos.2 É justamente nesse momento que o cerca-
mento possui suas características mais conhecidas: expulsão de campone-

1 O termo em inglês to assart resume o que acontecia. Nos campos comunais, os camponeses lim-
pavam a terra e colocavam cerca para a criação de seus próprios animais. 

2 Open-field systems. 
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ses e subordinação do espaço agrário ao desenvolvimento das manufaturas 
(DYER, 2006, p. 483).

A partir dessa fase, podemos ver na Inglaterra os quatro elementos da 
codificação do capital desenvolvida por Pistor: prioridade, durabilidade, 
universalidade e conversibilidade (PISTOR, 2019, p. 3). Os dois primeiros 
elementos sugerem que houve uma concorrência com outros dispositivos 
de codificação, ou seja, eles foram construídos por meio de disputas e so-
breviveram. Isso não necessariamente quer dizer que são os melhores, mas 
apenas que “passaram pelo teste do tempo”. Os dois últimos precisam de 
um sistema econômico que consiga fazer seu enforcement, o que é típico de 
Estados nacionais modernos: com centralização política e valorização das 
atividades econômicas, principalmente as relacionadas ao comércio.

Os cercamentos como um processo histórico inglês proporcionaram 
não só disputas de acesso à terra, como disputas de acesso à justiça e aos 
membros do parlamento. Segundo Pistor, não só os proprietários tinham 
a capacidade de ocupar a terra, como provavelmente o acesso aos melho-
res advogados para defender sua posse na justiça (PISTOR, 2019, p. 33). A 
escassez relativa de terras e o desenvolvimento das atividades econômicas 
atingiram as propriedades de maneiras distintas. Escassez relativa porque as 
primeiras propriedades cercadas foram as mais propícias para o plantio e 
para a criação de rebanhos. As que restaram eram terras não tão próprias 
para o rebanho ou florestas. As últimas ainda eram espaços sob o controle 
da nobreza e da família real, que as conservavam como lugar de caça. A po-
pulação despossuída encontrava na floresta principalmente um espaço para 
obter recursos, e, durante os séculos XVII e XVIII, foram formuladas leis 
rígidas para regular a relação dessa população com as florestas reservadas 
(THOMPSON, 1990, p. 21-24).

A codificação de propriedade de terras nas sociedades europeias me-
dievais e modernas foi a própria base desse sistema. A durabilidade foi dada 
por um momento de consolidação de formas tradicionais da posse com a 
implantação do trabalho livre, em um processo lento e gradual. A priori-
dade foi resolvida progressivamente pela judicialização. A universalidade foi 
resolvida pela centralização do poder. A convertibilidade foi o maior desafio 
para que se pudesse exportar os modelos europeus.

Pistor argumenta que a efetividade da codificação das terras coloniais 
inglesas se deu porque foi distinta da maneira como se codificavam terras na 
metrópole (PISTOR, 2019, p. 39). A propriedade agrária tinha uma função 
distinta nas colônias. Lá, não servia como âncora financeira contra os riscos 
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do comércio, das navegações e de outras atividades econômicas, como ocor-
ria na Europa sob a primazia da durabilidade. Como dizia o comerciante 
florentino Luca del Sera em 1408: “Recomendei-vos comprar propriedades 
e faço-o hoje ainda com mais calor, se possível. As terras, pelo menos, não 
estão expostas ao risco do mar, aos dos comissários desonestos ou das com-
panhias mercantes ou das falências” (BRAUDEL, 2009b, p. 217). A nova 
configuração na propriedade das terras era baseada na lei metropolitana, na 
capacidade de ocupação, expulsão dos nativos e interiorização dos colonos. 

A conclusão de Pistor sobre o desenvolvimento da propriedade através 
da codificação chama a atenção, pois é distinta das assumidas por muitos 
economistas. Coase (1960), por exemplo, afirma que o maior propósito dos 
direitos de propriedade é o de alinhar os interesses do proprietário com o 
uso mais eficiente desse recurso. Caso não houvesse custos de transação, in-
teresses conflitantes seriam negociados até a alocação desses recursos pelas 
partes. Como existem, é importante a alocação inicial desses recursos. A 
autora, por sua vez, argumenta que não só as partes interessadas negociam, 
mas utilizam os próprios mestres do código para codificarem em seu favor 
(PISTOR, 2019, p. 45).

2. A cODIfIcAçãO NA AméRIcA PORtuGuESA DO ANtIGO SIStEmA 
cOlONIAl E NA AuStRálIA DO Sul

A expansão da codificação de terras para o mundo colonial é também a ex-
pansão de uma determinada forma de produzir. Entretanto, está relacionada 
à temporalidade dessa colonização, à metrópole e aos seus desenvolvimentos 
políticos. Os exemplos que serão analisados a seguir abordam a colonização 
da América Portuguesa, em específico as regiões agrícolas de produção para 
exportação, o desenvolvimento da codificação do Brasil como país inde-
pendente e a colonização da Austrália, especialmente a região da Austrália 
do Sul, que teve uma codificação de terras posterior ao desenvolvimento 
do capitalismo no centro da economia-mundo. O objetivo dessa comparação 
é entender como desenvolvimentos históricos distintos criam soluções dis-
tintas, e, como o Brasil independente tentou implantar o modelo de codi-
ficação australiano no fim do século XIX, como se deram as tentativas de 
intercâmbio.

O conceito de economia-mundo auxilia na compreensão do fenômeno 
de expansão da codificação, pois dá a dimensão de que os seus esforços são 
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sempre relacionados com a expansão econômica e política, sem um fim em 
si mesmos. Esse conceito é elaborado por Braudel para descrever a expansão 
geográfica, econômica e social dos Estados europeus a partir do século XIV. 
Segundo o autor, a economia-mundo pode ser definida como: “uma soma 
de espaços individualizados, econômicos e não econômicos, agrupados por 
ela” (BRAUDEL, 2009a, p. 14). Não existe apenas uma economia-mundo, 
mas diversas que se tocam e disputam influência. No caso deste trabalho, 
trata-se das regiões tocadas pela expansão colonial das potências europeias e 
que trazem consigo suas normas, ideias, povos e interesses. As potências dis-
putam a hegemonia dentro desse espaço e contra outras economias-mundo. 
No que toca à História do Direito, a expansão da economia-mundo euro-
peia é a expansão também do seu Direito.

 O que ocorre na América Portuguesa não é a contiguidade da vida 
econômica, política e social da Europa, mas uma transposição de ideias e 
propostas conjugadas que contrastavam com a realidade local. Isso gerou um 
processo colonizador, que mudava ao gosto dos interesses metropolitanos. 
Nos primeiros anos da colonização até 1549, as tentativas de colonização 
não surtiram muito efeito. Entre 1549 e as últimas décadas do século XVIII, 
houve uma colonização com maior participação metropolitana e, portanto, 
maior integração à economia-mundo europeia. A maior parte da produção 
da colônia atendeu aos anseios da Europa, sejam eles açúcar, cacau, algodão 
ou pedras e metais preciosos. Até a independência, houve a crise desse sis-
tema colonial; entretanto, o país emancipado não superou o modo de sua 
inserção na economia-mundo: provedor de produtos agrícolas por meio de 
mão de obra escrava.

O modelo de colonização que ocorreu na América Portuguesa é cha-
mado de Antigo Sistema Colonial. Esse conceito criado por Fernando No-
vais sintetiza o conjunto de relações entre Portugal e a América Portuguesa 
no período entre 1549 e 1808 (NOVAIS, 2011): a relação entre produção 
agrícola na colônia, sua exportação e a troca por produtos manufaturados 
via metrópole. Essas trocas privilegiavam grupos específicos ligados à Coroa 
e buscavam o enriquecimento do ponto de vista mercantilista, ou seja, não 
apenas nacional, mas da própria Coroa e seus grupos periféricos.

A codificação de terras na América Portuguesa não tem origem na rea-
lidade colonial, ela foi transplantada pelos portugueses para a colônia nas 
tentativas iniciais e possui origem medieval: as sesmarias. No entanto, o 
seu objetivo não era o mesmo; as sesmarias medievais foram criadas com o 
intuito de evitar o abandono de terras no século XIV e obrigar o cultivo 
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(VARELA, 2005, Cap. 1). A lei de sesmarias buscou evitar o desabasteci-
mento de alimentos e criou a possibilidade de expropriação de terras em 
Portugal (MOTTA, 2009, p. 17-20). Isso faz com que ela não tenha alguns 
dos elementos da codificação moderna sugerida por Pistor, principalmente 
por ligar o direito à terra à produção. A durabilidade de um título de pro-
priedade é sujeita à sua ocupação e dificulta sua convertibilidade em outros 
bens ou garantias. 

Na colônia americana, a titularidade da terra era ainda do rei de Por-
tugal, que cedia o direito de exploração ao súdito. A obrigatoriedade da 
ocupação se manteve pelo interesse de se criar uma colonização particular 
e não como uma companhia, como o modelo neerlandês, ou uma colo-
nização de controle direto do rei, como a dominação do Congo pelo rei 
Leopoldo II da Bélgica. 

Existia uma continuidade com o que havia no império, mas houve adap-
tações para o favorecimento de determinados grupos. A codificação de uma 
terra que não possuía qualquer relação com o sistema produtivo europeu 
até então dispensou qualquer tentativa de adaptação da situação local, igno-
rando os povos autóctones. Assim como a Espanha, Portugal nem precisou 
considerar essa terra como terra nullius, ou seja, terra de ninguém. A aceita-
ção papal do Tratado de Tordesilhas (1494) deu ao rei o direito de reclamar 
o seu domínio, portanto a negociação com os habitantes foi dispensada, bas-
tava aos colonos expropriar os nativos da terra (ELLIOT, 2011, p. 65).

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, o problema dos colonizadores não 
era garantir a sua posse através da antiguidade da terra ou desenvolver um 
novo modelo produtivo por meio da regulação de terras, mas sim regular a 
expansão da ocupação de terra e criar um mercado com regras claras. Nos 
termos de Pistor, havia durabilidade; entretanto, a universalidade era com-
prometida, uma vez que a lei negava a existência de outros arranjos de pro-
priedade além das sesmarias. A superação desse modelo só se deu no século 
XIX, quando o Brasil já era um país independente e integrado em outras re-
lações econômicas internacionais capitaneadas pela Inglaterra, que conseguiu 
fazer com que o seu mercado nacional transbordasse para outros lugares.

O Direito europeu, como coloca Pistor, foi muito eficaz em delimitar 
as relações da passagem do mundo feudal para o capitalista, mas não tem 
o mesmo poder na ex-colônia. As relações coloniais portuguesas não de-
senvolveram os atrelamentos à terra que as famílias nobres tinham. Em vez 
disso, as novas relações são mediadas por proximidade do rei do Antigo 
Regime. Quando houve a criação dos Estados nacionais nas Américas, um 
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pouco mais de trezentos anos após o começo da colonização, o desafio era 
definir quem deveria manter o direito de explorar as terras. No Brasil do 
século XIX, outro fator entrou na decisão sobre codificação da propriedade 
de terras: o regime de trabalho. 

A superação do modelo de sesmarias se deu com a tentativa de libera-
lização das relações sociais e econômicas das independências latino-ame-
ricanas. A criação de uma constituição de inspiração liberal mostrava as 
intenções desse novo Estado. Entretanto, apesar de garantir o direito à pro-
priedade de uma maneira geral, não trata da codificação da terra. O novo 
país estava mais integrado com o novo status quo da política internacional, 
todavia não deixou de manter sua base de exportação de bens agrícolas e 
de mão de obra escravizada. Criou-se um vácuo legal, pois as sesmarias es-
tavam suspensas e não havia nenhum outro mecanismo de regularização das 
terras ocupadas. A única maneira de conservar as próprias terras era man-
ter-se nelas. Motta (1998, p. 40) denomina esse período, entre 1822 e 1850, 
Império da Posse.

Durante esse período, já estava a pleno vapor a segunda onda de coloni-
zação, no novíssimo mundo. Desde o fim do século XVII, a Inglaterra possuía 
uma nova inserção econômica na economia-mundo e procurou incluir nes-
sas novas terras as relações produtivas já existentes. A codificação da terra fez 
parte dessa rede de expansão capitalista. Marc Ferro batiza os primeiros anos 
de ocupação inglesa na Austrália de Estado jurídico, pelo seu início como 
colônia penal. Isso fez com que muitos dos homens livres e atuantes na po-
lítica fossem juristas e, com o tempo, a linguagem política fosse adquirindo 
termos essencialmente jurídicos (FERRO, 1994, p. 223).

A expansão da industrialização trouxe novas dificuldades e oportuni-
dades. O novo ritmo de produção na metrópole criou a necessidade de 
ampliação da base produtiva, ou seja, de matérias-primas e mão de obra. 
De outro lado, um dos resultados da industrialização foi o crescimento po-
pulacional na metrópole, que deu a margem demográfica necessária para a 
expansão econômica e da direção política inglesa. No centro da Austrália, a 
colônia da Austrália do Sul serviu de laboratório para as ideias econômicas 
de colonização discutidas na metrópole. A racionalidade desse novo tipo de 
colonização deveria integrar novas terras conquistadas com mão de obra 
imigrante e livre. 

O registro Torrens foi uma tentativa de substituição das antigas relações 
inglesas que migraram para as colônias por novas realidades que atendessem 
aos anseios produtivos locais, gerando produção e ocupação da terra, e os 
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metropolitanos, que queriam baratear a mão de obra para manter a compe-
titividade da produção. Esse registro foi criado a partir da incorporação de 
ideias do economista inglês Edward Gibbon Wakefield, que sugeria a regu-
lação de terras como controle do valor da mão de obra. A ideia do liberal 
inglês era simples: se as terras fossem abundantes, seriam baratas e permi-
tiriam que colonos com algum dinheiro tivessem uma propriedade e não 
precisassem trabalhar em outras terras, o que, por sua vez, aumentaria os 
salários dos trabalhadores (TAYLOR, 2009, p. 225).

Esse modelo de codificação tinha que atender a uma demanda que não 
existia no Antigo Sistema Colonial: a atração e remuneração da mão de obra 
livre. A relação entre terra e trabalho transformou-se como no fim da servi-
dão. O registro Torrens tem como característica principal centralizar todos 
os registros de terras e suas transações no Estado. É um sistema de registro 
que cria um título indisputável e que precisa passar por um livro único para 
valer. As disputas pelas terras se dão apenas uma vez em uma corte. Uma vez 
resolvidas as contendas, o título não pode ser disputado novamente, o que 
permite uma segurança jurídica grande e facilita as garantias hipotecárias. 

Esse tipo de codificação do capital é muito efetivo para o desenvolvi-
mento do capitalismo por dois motivos. O primeiro é que esse registro di-
namiza a convertibilidade desse capital, o que diminui os custos de transação 
das terras, o que, por sua vez, facilita o rearranjo das terras conforme a de-
manda da época. O segundo motivo é que permite a criação de outros mer-
cados com a codificação de outras formas do capital. Como os mecanismos 
fiduciários utilizam o título da propriedade como garantia, havendo mais 
garantia as relações comerciais podem ser mais dinâmicas e, desse modo, 
conseguem-se os quatro elementos da análise de Pistor.

3. ExPORtAçãO DE IDEIAS juRíDIcAS cOmO ExPORtAçãO  
DE mODElOS EcONômIcOS

A expansão do capitalismo também faz com que diferentes lugares tenham 
soluções legais parecidas. Essa ideia de registro de propriedade de terras não 
foi por acaso, uma vez que as soluções codificadoras europeias não funcio-
naram plenamente em outros contextos. Após o Império da Posse, houve 
a tentativa codificadora de 1850, conhecida como Lei de Terras, que não 
resolveu o problema.
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O cenário brasileiro tinha algumas peculiaridades. A primeira delas foi 
o debate sobre o que fazer com as terras apossadas em relação à prioridade, 
ou seja, quem teria direito àquela terra. Os debates da Lei de Terras mostram 
a preocupação dos legisladores em diferenciar o apossamento em boa-fé e 
em má-fé (MOTTA, 1995, p. 139). A segunda peculiaridade que se deve 
ressaltar foi a pressão inglesa para o fim do tráfico de escravos, que resultou 
na Lei Eusébio de Queirós, promulgada no mesmo mês. Os legisladores es-
tavam atentos a esse fator e já imaginavam que era necessária uma legislação 
que contemplasse a capacidade de integrar mão de obra livre. Até as ideias 
entre terra, colonização e trabalho de Wakefield foram discutidas (MOTTA, 
1995, p. 144). Finalmente, a terceira peculiaridade foi o que fazer com as 
terras devolutas, sendo esta a grande discussão da Lei de Terras.

A demarcação era o grande desafio, uma vez que a lei definiu que as 
terras devolutas eram por exclusão de outros tipos de terras. Os parágra-
fos do artigo 3º começavam com a expressão “[são terras devolutas] as que 
não se achassem...”. Desse modo, são colocadas em quatro categorias: as que 
não eram terras de uso público; as que não eram consideradas propriedade 
privada; as sesmarias; e as apossadas (BRASIL, 1850). Assim, fica posto um 
problema de prioridade e de convertibilidade dessa codificação, pois abre-se 
espaço para a contestação de quem tem prioridade: o Estado, incluindo as 
propriedades da Igreja, os proprietários privados, os sesmeiros ou os posseiros. 

Isso foi o resultado de duas tensões importantes no Império do Brasil. A 
inevitabilidade do fim da escravatura, e, portanto, a necessidade de se criar 
maneiras de manter a capacidade produtiva, e a necessidade de garantir tí-
tulos de terras de grupos bem estabelecidos. Isso também servia como ins-
trumento de manutenção do acesso à política, por meio do voto censitário. 
O instrumento codificador estava planejado. Entretanto, as vicissitudes da 
realidade impediram que ele modernizasse as relações de produção.

O Brasil era participante das grandes trocas internacionais, exportador 
de café e açúcar e um destino relevante das manufaturas europeias, espe-
cialmente inglesas. Como coordenar o ímpeto modernizador que trouxe 
imigrantes, criou leis modernas como a de Hipotecas de 1864 e buscou a 
industrialização com o status quo imperial? Isso não foi possível. Com a es-
cravatura, caiu também a própria forma de governo, e os republicanos bra-
sileiros olhavam para fora em busca de integração com a economia-mundo 
capitalista, que agora englobava boa parte do mundo. A solução encontrada 
por Rui Barbosa, o ministro da fazenda do governo provisório de Deodoro 
da Fonseca, foi o registro Torrens.
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Na Austrália, em princípio, o modelo inglês de codificação da terra, 
consolidado como Old Law of the Land, foi aplicado; no entanto, não era 
condizente com os planos dos colonos, que pensavam em dinamizar esse 
processo. Interessantemente, essa ideia sai da Austrália e vai para um país 
independente, na periferia do capitalismo. Isso se dá por diversos motivos. 

O primeiro está relacionado ao papel que o Brasil ocupa na nova divi-
são mundial do trabalho. Apesar de ser um país independente, o seu papel 
ainda era parecido com o que tinha no período colonial: o de fornecer com-
modities ao centro da economia-mundo. Entre 1889 e 1897, as exportações 
brasileiras eram 67,6% de café, 11,8% de borracha, 6,5% de açúcar e 14,1% 
de outros itens (FAUSTO, 2002, p. 292).

O segundo motivo, também indicado por esses dados, é a falta de diver-
sificação produtiva. Apesar de não ter mais o modo produtivo de plantation, 
o papel da monocultura para exportação deixava o país ainda associado a 
um modo colonial de produção. Essa situação melhorou nos anos seguintes. 
O país passou por uma diversificação nas exportações, mas a modernização 
econômica veio a passos lentos, e só na segunda metade do século XX con-
seguiu industrializar-se completamente. 

O terceiro motivo é uma filiação ideológica de membros da elite bra-
sileira às ideias de “civilização”. A escolha por um modelo de codificação 
australiano que veio para o Brasil provavelmente através da Europa3 está 
inserida no debate sobre a qual modelo de progresso o país queria se filiar: 
francês, inglês ou estadunidense. Nesse caso, simbolicamente, era melhor se 
alinhar com uma colônia inglesa do que buscar uma solução local, viciada 
em problemas de longuíssima data. 

Nos termos de Pistor, o grande problema da codificação das terras do 
Brasil era muito mais de convertibilidade do que dos outros atributos do 
capital. O registro australiano resolveria essa questão e modernizaria as rela-
ções econômicas ligadas à terra. Para o importador do registro, essa medida 
colocaria o país no rumo do progresso, superando as adversidades antilibe-
rais e antimodernizadoras (BRASIL, 1890). Entretanto, a sua aplicação não 
foi a esperada, justamente porque outras forças do establishment de sua época 
foram contra, notadamente os cartorários (SANCHES, 2008, p. 82). É difí-

3 Levando em consideração o relatório que acompanha o Decreto n. 995-A, Rui Barbosa cita di-
versos livros ingleses e franceses que relatam aplicações desse sistema registral em outros países 
e colônias. Isso sugere que o seu contato com o registro foi por meio da leitura de publicações 
jurídicas europeias.
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cil precisar se a força da obrigatoriedade do registro teria mudado a relação 
entre terra e capital no Brasil, mas é fácil entender o simbolismo da vitória 
de uma corporação que tem suas origens no processo de colonização.

Já na Austrália, a criação e aplicação do registro Torrens se deu no fim da 
década da descoberta de grandes reservas de ouro em seu território. Apesar 
de a colônia da Austrália do Sul ter suas jazidas, o importante era regular o 
grande fluxo de imigrantes em busca do metal precioso. O PIB agregado 
da Austrália cresceu 22,3% entre 1850 e 1860, e a população cresceu 11%. 
Vale lembrar que o Registro Torrens entrou em vigor nessa colônia ape-
nas em 1858. Nas décadas seguintes, o crescimento econômico foi menor. 
Entre 1861 e 1889, apenas 4,9%, e entre 1890 e 1905, 0,8% (MCLEAN, 
2013, p. 16).

As taxas de crescimento australianas estavam baseadas na extração de 
recursos não renováveis, e, sem outra política de desenvolvimento, o país 
estava fadado à crise que veio no início do século XX (MCLEAN, 2013, p. 
116). Ou seja, mesmo com o crescimento da codificação da terra, a Austrália 
não conseguiu converter isso em um crescimento econômico sustentado, o 
que só veio com a diminuição da dependência das exportações agrícolas e 
de minério e com o desenvolvimento industrial durante as guerras mun-
diais, principalmente a segunda (MCLEAN, 2013, p. 7).

Apesar de se apresentar como uma proposta interessante de desenvolvi-
mento colonial, o crescimento australiano, que encantou codificadores de 
outras colônias e países na periferia do capitalismo, era ainda resultado de 
sua corrida do ouro. Ou seja, os benefícios da codificação da terra são vis-
tos apenas em percursos históricos de longa duração e quando a riqueza 
produzida por esse capital se mantenha dentro de certo território. O Brasil 
buscou emprestar de outros países diversas iniciativas codificadoras e ideias 
de modernização. No caso da codificação do capital, o Brasil do século XIX 
teve duas tentativas de codificar a terra; entretanto, apesar do esforço polí-
tico e da maturidade das propostas, ambas foram infrutíferas.

cONcluSõES

A codificação da terra sempre foi um instrumento de controle e criação 
de privilégios. Desde a formação dos Estados nacionais, esse ímpeto 

foi utilizado para desenvolver a economia. A colonização foi a tentativa de 
expandir a capacidade desses espaços para aumentar ainda mais a capacidade 
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produtiva das metrópoles, e a codificação da propriedade foi essencial nesse 
processo, seja como moeda de troca para conquistadores, meio de evitar a 
invasão estrangeira, ou parte de um meticuloso plano de desenvolvimento. 

No caso da América Portuguesa, a codificação foi caótica e respondeu 
mais à necessidade dos governantes do que às produtivas ou à dos governa-
dos. Como o Antigo Sistema Colonial ainda estava muito dependente do 
poder do rei absolutista, a capacidade dos súditos de propor alternativas era 
reduzida. As sesmarias se desenvolveram como algo muito diferente da ideia 
original, mas contribuíram para a criação de grupos econômicos fortes, que 
se desenvolveram em elites no país independente, não importando o uso 
do solo ou a disponibilidade de mão de obra servil ou livre. O mercado de 
terras era incipiente, as sesmarias eram trocadas e vendidas com anuência 
das cortes locais. Essa codificação, cujo intuito inicial era fixar o trabalhador 
à terra, só atendia aos elementos de prioridade e durabilidade, esse último 
ainda de maneira questionável.

No caso da Austrália, a colonização foi baseada em uma elite que domi-
nava o linguajar jurídico e era capaz de criar métodos de colonização. A co-
dificação da terra tornou-se meio para regular e propor o desenvolvimento 
australiano a partir da redução de oferta de terras em face do crescimento 
demográfico. O registro Torrens, paulatinamente adotado a partir da Austrá-
lia do Sul, serviu para regular a relação entre colonos e a grande quantidade 
de terras oferecidas pelo continente. Essa codificação atendia aos elementos 
de prioridade, durabilidade, universalidade e conversibilidade.

Entretanto, necessita-se mais do que a normatização para que haja o 
estabelecimento de um mercado de terras e de outros tipos de capital. No 
caso do Brasil no século XIX, houve esforços codificadores; contudo, assim 
como na Inglaterra, os grupos interessados possuem capacidade para influir 
na maneira como se deve codificar. A lei não era apenas um instrumento 
para diminuir os custos de transação, mas a proposta de uma nova economia 
política baseada na mão de obra assalariada, mantendo as estruturas políticas 
no lugar. No caso da implantação do registro Torrens no Brasil, os cartorá-
rios utilizaram a sua força política para tirar a força desse instrumento. No 
caso da Lei de terras, a codificação no Brasil teve outra dificuldade, a relação 
entre terra e mão de obra. 

Vimos que tanto na Austrália quanto no Brasil a codificação não produ-
ziu resultados simples, nem rápidos. A Austrália só atingiu um grande nível 
de desenvolvimento após a sua independência e após ser menos dependente 
de suas commodities, o que se consolidou durante a Segunda Guerra Mun-
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dial, ou seja, quando houve a capacidade de produzir bens de maior valor 
agregado. Já o Brasil deu seu grande salto de desenvolvimento econômico 
apenas na segunda metade do século XX e, mesmo assim, sem o equivalente 
desenvolvimento social.

Apesar da tentativa da codificação de terras, o Brasil não conseguiu um 
lugar central na economia-mundo capitalista. A codificação se desenvolveu 
posteriormente, mas os processos de longa duração deixados pela concen-
tração fundiária, pela escravidão e pela demora no desenvolvimento agrí-
cola ainda são presentes. A Austrália conseguiu chegar mais próximo do 
centro da economia-mundo capitalista com o benefício da codificação, mas 
para isso foi necessário mais do que a criação de um ambiente favorável 
para a circulação do capital, envolvendo um esforço concentrado do Estado 
e da economia australiana. 
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CAPÍTULO 3
FINANCEIRIZAÇÃO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:  
COMO O MODELO JURÍDICO DOS MERCADOS FINANCEIROS 
INVADIU O MERCADO DE CARBONO
Augusto Pascholatti Carapiá

INtRODuçãO

Conforme noticiado pelo periódico Scientific American, o relatório lançado 
no dia 4 de dezembro de 2019 pela Global Carbon Project, que acompa-
nha há mais de dez anos as emissões de carbono no globo terrestre, apontou 
que as emissões de carbono devem atingir um novo recorde nas medições 
de 2019. Segundo o relatório, desde 1750 as emissões de carbono vêm au-
mentando, principalmente pelo uso de combustíveis fósseis.

Enquanto isso, o mercado de carbono, criado com o Protocolo de 
Quioto, em 1997, com o intuito de diminuir as emissões de carbono a 
longo prazo, atingiu um valor recorde de 144 bilhões de euros na avaliação 
de seus títulos. 

Os dois dados apresentados demonstram certa discrepância, pois, ao 
mesmo tempo em que as emissões de carbono batem um novo recorde, o 
preço dos seus títulos (lembrando que os títulos foram uma das principais 
iniciativas traçadas pelos países dentro da política internacional de mudança 
climática) dentro do mercado financeiro também alcança novo recorde. 

Do ponto de vista jurídico, é preciso entender principalmente o motivo 
pelo qual esse mecanismo de financeirização foi adotado para a proteção do 
meio ambiente como política internacional. 

Para tentar responder a essas perguntas, este capítulo procurou dialogar, 
em sua primeira parte, com o capítulo 4, “Minting Debt”, do livro The Code 
of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality, da professora Katharina 
Pistor. Nesse capítulo, a autora procura discutir como o mercado financeiro 
americano criou fundos de investimentos a partir de contratos de finan-
ciamentos imobiliários individuais. Ou seja, criar “riquezas” por meio de 
uma dívida aparentemente ilíquida e estática. Esse capítulo será fundamen-
tal para entender os pontos centrais do modelo jurídico desenvolvido pelo 
mercado financeiro-imobiliário norte-americano. Na segunda parte, este 
capítulo procurou discutir as motivações para a criação do mercado de car-
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bono, bem como o seu funcionamento, além de tentar relacionar os pontos 
centrais visualizados no mercado financeiro-imobiliário norte-americano 
com o modelo adotado pelo Protocolo de Quioto. Já na terceira parte do 
trabalho, o capítulo procurou demonstrar como o governo brasileiro buscou 
elaborar uma proposta política contrária ao modelo do mercado de carbono 
através da concepção do Fundo Amazônia, e como esse modelo procurou 
inviabilizar as principais características almejadas no mercado de carbono, 
e que também podem ser vistas no mercado financeiro imobiliário norte-
-americano pré-crise de 2008.

1. mINtING DEBt: cOmO O mERcADO fINANcEIRO tRANSfORmOu  
A DívIDA Em RENDA

No quarto capítulo (“Minting Debt ”) do livro de Katharina Pistor, a autora 
discute um ponto fundamental do atual estágio do capitalismo, o qual este 
capítulo procura desenvolver no campo do Direito ambiental, que é a ca-
pacidade que o neoliberalismo tem de “financeirizar” bens jurídicos abs-
tratos e mercantilizá-los a fim de, com esse processo, gerar monetização ou 
até mesmo renda.

A ideia central desse capítulo surge com o conceito de débito (do inglês 
debt). Segundo a autora:

If there is one asset that defines capitalism, it is debt - not any debt, but 
debt that can be easily transferred from one investor to another, and prefera-
bly debt that is convertible into state money at any time on the behest of its 
holders, the creditors. (PISTOR, 2019, p. 77) 

Ou seja, o débito que estamos olhando é aquele que alguém consegue 
transformar em algo que possa ser comercializado e logo transformado em 
dinheiro. No entanto, a engenhosidade destacada por Katharina Pistor diz 
respeito a como esse processo foi realizado durante a crise financeira norte-
-americana.

Pela lei e lógica do mercado, os títulos de investimentos do Estado são 
os mais seguros. Como nos recorda Pistor (2019), ao contrário do mercado, 
que precisa ter garantias para os seus investimentos, o Estado, em última ins-
tância, é quem imprime o dinheiro. Em razão disso, o maior sonho de todos 
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os investidores é transformar seus investimentos privados em investimentos 
privados que pareçam estatais (PISTOR, 2019, p. 78). 

Ocorre que, conforme explica a autora, dentro do conceito de débito 
(no sentido de devedor), ao longo da história, sempre existiram aqueles 
que detinham o direito de crédito e aqueles que estavam em dívida. Com 
a evolução do Direito comercial e das relações de propriedade, houve uma 
transformação das relações entre devedores e credores. O que antigamente 
configurava uma relação clássica entre indivíduos agindo por livre e espon-
tânea vontade, regida pelo Direito civil, agora está modulado pelo Direito 
na forma de “acionistas” – fundos, bancos e seguradoras, entre outras figuras 
societárias (PISTOR, 2019). Isso ocorreu devido à maior segurança que tais 
ferramentas jurídicas trouxeram para a gestão da dívida como um todo, e 
não só possibilitou maiores ganhos, como também permitiu que as perdas 
fossem compartilhadas (PISTOR, 2019). 

Para exemplificar como o Direito auxilia na criação de renda, a autora 
procura explicar em seu capítulo, de forma resumida, como os mecanismos 
jurídicos trabalharam para que o mercado financeiro norte-americano pu-
desse criar um fundo de investimento privado (trust) baseado nas dívidas 
imobiliárias de indivíduos, e como isso foi fundamental para que eclodisse 
a crise financeira de 2008.

O trust destacado pela autora é o “CMLTI 2006-NC2” – Citigroup 
Mortgage Loan Trust 2006 – New Century 2. Dissecando o nome, vemos 
que esse trust foi criado conforme as leis do Estado de Nova York, em 2006, 
e patrocinado pelo Citigroup, uma empresa que tem como função ser uma 
holding financeira. O trecho New Century serve para designar um mortgage 
originator, que é uma empresa especializada em venda de financiamentos 
imobiliários localizada na Califórnia (PISTOR, 2019). 

Primeiro, a empresa New Century vendia individualmente diversos 
contratos de financiamento imobiliários. Depois, convertia esses financia-
mentos de longo prazo em um só produto. Ou seja, transformava todos os 
créditos individuais negociados em um só produto financeiro (trust). O de-
tentor desse produto seria acionista de toda a dívida contraída individual-
mente pelos devedores, ainda que de forma parcial, no primeiro momento. 
Esse novo trust foi chamado de NC2 e logo em seguida foi adquirido pelo 
Citigroup. Ao final desse processo de transformação, todas as garantias, for-
mas de pagamento e acordos contratuais negociados individualmente se-
riam mantidos e, o mais importante, os pagamentos realizados pelos devedo-
res individuais seriam a principal fonte de renda do trust (PISTOR, 2019). 
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Como comprador desse fundo, o Citigroup também se ajustou como 
responsável pela administração dele. Como administrador, cobraria do 
fundo um percentual que cobriria a taxa administrativa. Ou seja, hipo-
teticamente, se o Citigroup comprasse as dívidas imobiliárias individuais 
condensadas em um trust por um valor superfaturado e depois ele mesmo 
administrasse o fundo, como credor ele acabaria por receber um valor su-
perfaturado de sua compra (PISTOR, 2019). 

A partir desse momento, qualquer pessoa física ou jurídica poderia 
comprar as ações desse trust. No entanto, era necessário que houvesse uma 
securitização desse tipo de financiamento. Nenhum acionista investiria seu 
capital nesse fundo privado se ele não tivesse a certeza de que, em uma 
eventual bancarrota, haveria algum tipo de mecanismo pré-ajustado para 
defender seu patrimônio (PISTOR, 2019). 

Ocorre que, com a invenção desse tipo de financeirização, diversos gru-
pos, entre os quais o Citigroup, começaram a buscar cada vez mais novos 
investimentos desse tipo, uma vez que a lógica do próprio sistema era a de 
produção em massa. Quanto maior o número de financiamentos imobiliá-
rios, maior o número de fundos imobiliários e, consequentemente, maior a 
taxa administrativa apropriada por tais grupos (PISTOR, 2019). 

Porém, a cada ano que passava, maior era o número de investimentos 
imobiliários nesse tipo de contrato e maior era o risco contratual entre as 
partes envolvidas, pois não existia número ilimitado de pessoas nos Estados 
Unidos capaz de suportar os investimentos imobiliários de que esse em-
preendimento precisava para se manter (PISTOR, 2019). 

O NC2 foi um caso emblemático nesse aspecto. Em três anos, ele passou 
de um trust de baixo risco de inadimplemento para um de alto risco. Porém, 
no mesmo período, seu valor passou de US$ 2,9 bilhões para US$ 18,4 bi-
lhões. Segundo Pistor (2019), isso só ocorreu porque o trust continuou a 
incorporar lógicas negociais de baixo risco, quando na verdade não o eram. 

O final da história desse fundo era quase certo. Ainda que o NC2 fosse 
apenas mais um trust que funcionava conforme a lógica apresentada, de-
monstrava de forma emblemática uma prática comum do mercado imo-
biliário norte-americano que levou à crise financeira de 2008. A empresa 
negociadora dos contratos imobiliários New Century entrou com pedido 
de falência em 2007, e o Citigroup precisou receber ajuda financeira vinda 
desde fundos soberanos estrangeiros (Qatar e Cingapura) até do próprio 
Estado americano para não lhe ocorrer a mesma coisa (PISTOR, 2019). 
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Um dos pontos mais interessantes levantados pela autora sobre essa es-
trutura jurídica criada para a negociação de contratos de financiamento 
imobiliário é o fato de que os investidores do trust não precisavam contar 
com a segurança do Citigroup como administrador. Em caso de problemas 
com a administradora do fundo, os acionistas só precisavam contar com 
a qualidade dos contratos. Caso os contratos fossem bem negociados, as 
dívidas continuariam sendo adimplidas periodicamente e o investimento 
compensaria.

Nesse caso, bastaria que os acionistas dos fundos do Citigroup, por 
exemplo, verificassem a qualidade dos contratos de financiamento para que, 
de fato, pudessem assegurar a manutenção de cada fundo. Porém, ao ava-
liar os seus investimentos, os acionistas (sendo a maioria outras instituições 
financeiras) identificaram que grande parte daqueles financiamentos era 
supervalorizada e muitas operações eram de alto risco. Aquilo que aparen-
tava ser investimentos de alta qualidade para os investidores era, na verdade, 
quase sem valor e de difícil adimplemento por parte dos devedores.

Em conclusão, o que a autora procura nos destacar é que todo esse es-
quema só ocorreu em razão da complexa construção jurídica da dívida:

NC2 is a fairly complex debt instrument. It is the product of asset holders’ 
imagination and their lawyers’ coding skills. Yet, the legal modules for coding 
these assets should be familiar by now. They rely on property rights to land and 
collateral law (mortgages) that can be used to secure land for a personal loan. 
They use trusts and corporate law to protect the loans backed by mortgages, 
i.e., their assets, behind a legal shield and thereby separate them from other 
operations of the trust’s sponsor. Finally, they use contract law to subdivide 
and rank the claims against the pool, creating tranches that can be tailored to 
the needs of different investors and thereby ensure that all or at least most of 
them will find buyers. By combining these legal modules in new ways, new 
debt assets were minted in the trillions of dollars. Once the private sector had 
discovered securitization, it securitized any claim imaginable, from residential 
mortgages to receivables for products and services from cars to credit cards 
and student loans; the original policy goal of lowering the costs of credit for 
homeowners gave way to minting as much private money (or debt) as inves-
tors demanded. In this pursuit they were greatly aided by the rating agencies. 
(PISTOR, 2019, p. 86) 
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Para os fins deste capítulo, ainda que a autora traga várias questões e 
argumentos sobre o funcionamento do mercado financeiro e as conse-
quências de suas estruturas para a concentração de renda, dois pontos aqui 
apresentados são cruciais e dizem muito a respeito do capital financeiro. O 
primeiro ponto é a ideia que a autora traz sobre a transformação dos bens:

Turning illiquid assets, like land, into liquid assets is not just a matter of supply 
and demand; it is a matter of the right legal coding. Assets must be transfera-
ble to begin with, something the early notes accomplished; and they must be 
transferable without too many legal obstacles. And once all of this had been 
accomplished, these assets had to be made convertible into cash, preferably on 
demand. (PISTOR, 2019, p. 81)
 
Ou seja, não basta querer comercializar tais bens abstratos, é preciso 

dizer o que eles são. Isso é o que a autora diz quando utiliza a expressão 
“dar a roupagem jurídica”, ou “a codificação jurídica”.

O segundo ponto diz respeito à própria abstração feita até o momento. 
No caso da financeirização das dívidas privadas, aquele que vende a sua 
dívida promete não só que irá adimplir o seu pagamento, como também 
garante isso através de instrumentos jurídicos como hipoteca, alienação fi-
duciária, empréstimo, entre outros. Por sua vez, os bancos que transformam 
tais dívidas em títulos privados confiam que os títulos serão pagos e que são 
seguros, por isso vendem essa ideia ao mercado financeiro. Uma vez expos-
tos no mercado financeiro, os títulos são comprados por um valor acima da-
quele que valem, dada a segurança jurídica atrelada a eles. No entanto, esse 
modelo jurídico não sobreviveu para contar sua história, conforme bem 
destacado por Katharina Pistor (2019, p. 84):

The financial system, which had been based on assumptions about future re-
turns that were dressed up by the modules of the code of capital, fell apart like 
a house of cards. It is possible to dress up any claims by placing them into trusts 
or corporate entities and garnish them with alphabet soup labels, such as SPVs, 
MBS, CDOs and their squared, cubed, or even synthetic variants. However, at 
the other end of the deal, there are still the same little old houses, which their 
owners can barely afford and that may not hold their value once the funding 
machine that helps fuel prices in real estate dries up. 
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Dado que foi por meio de ferramentas jurídicas e falta de regulamen-
tação estatal que os privados puderam maquinar tais operações, ao término 
do capítulo a autora nos lembra que é dos Estados a responsabilidade de ser 
o porto seguro de todas essas relações, pois são eles que devem manter in-
flação, dinheiro privado e mercado financeiro sob controle.

2. O PROtOcOlO DE QuIOtO E O mERcADO DE cARBONO 

Mesmo que a crise financeira tenha ocorrido em 2008, a ideia de financei-
rização de bens abstratos já estava presente no mundo quando da criação 
do Protocolo de Quioto, em 1997.

Esse tratado internacional surgiu a partir da constatação científica de 
que as emissões de carbono estavam prejudicando a sustentabilidade da vida 
no planeta, dado o aumento da temperatura no globo pelo agravamento do 
efeito estufa (UNFCCC, 2015).1 

O documento divide os países, conforme sua “evolução econômica”, 
em desenvolvidos e não desenvolvidos. Isso foi e é relevante para definir 
as metas específicas de diminuição das emissões de cada país ao longo dos 
anos. Ocorre que, de forma sucinta e discreta, o artigo 17 do Protocolo traz 
o seguinte texto:

A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras e 
diretrizes apropriados, em particular para verificação, elaboração de relatórios 
e prestação de contas do comércio de emissões. As Partes incluídas no Anexo 
B podem participar do comércio de emissões com o objetivo de cumprir os 
compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio deve ser suplementar às 
ações domésticas com vistas a atender os compromissos quantificados de limi-
tação e redução de emissões, assumidos sob esse Artigo. (NAÇÕES UNIDAS, 
2015) 

O artigo citado inicia aquilo que vai ser conhecido como “mercado do 
carbono”. Esse mercado pode funcionar de três formas: o comércio inter-
nacional de emissões, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean De-

1 “Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric concen-
trations of greenhouse gases, that these increases enhance the natural greenhouse effect, and that 
this will result on average in an additional warming of the Earth’s surface and atmosphere and 
may adversely affect natural ecosystems and humankind” (UNFCCC, 2015). 
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velopment Mechanism – CDM) e a implementação conjunta, que são acordos 
bilaterais de cooperação.

De forma resumida, o comércio internacional de emissões funciona a 
partir da compra e venda de emissões pelos países. Estados e organismos 
intergovernamentais, como a European Union’s Emissions Trading Scheme, 
emitem permissões para os poluidores comprarem e venderem entre si 
“créditos de carbono”. Aqueles que poluem mais compram daqueles que 
poluem menos. Assim, existiria uma certa “equivalência” (GILBERTSON 
e REYES, 2009). 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) funciona a partir 
da lógica do investimento. Em vez de diminuir as emissões no local, em-
presas, governos e indivíduos podem financiar projetos que ajudem nas 
emissões de carbono em locais estrangeiros. Os investimentos podem ser 
direcionados a projetos que podem variar desde a construção de hidroelé-
tricas até a captura de metano produzido na pecuária. Além disso, o cálculo 
da quantidade salva de carbono é feito a partir da presunção do quanto 
de carbono deixou de entrar na atmosfera em razão do projeto investido 
(GILBERTSON e REYES, 2009). 

Ocorre que, conforme discorre Pablo Biondi (2015, p. 275) em sua tese 
de doutorado:

Pelo chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ainda, os projetos 
ecológicos nos países em desenvolvimento ensejam certificados de redução de 
emissões, que consistem em créditos alienáveis no mercado e equivalentes à 
tonelagem de dióxido de carbono poupada. E uma vez lançados na arena mer-
cantil, esses certificados comportam-se como mercadorias ordinárias, como 
valores trocáveis, ainda que com um conteúdo esdrúxulo. 

Nesse ponto surge a crítica de Katharina Pistor. Na explanação dada 
em seu capítulo Minting Debt, a autora critica arduamente a utilização de 
artifícios jurídicos abstratos com o intuito de criar produtos financeiros no 
mercado com o único fim de gerar riqueza para os próprios investidores 
sem qualquer lastro na realidade.

Conforme demonstrado pela autora, a imaginação do mercado finan-
ceiro encontrou na codificação do Direito a segurança de que precisava para 
expandir seus negócios no campo imobiliário (PISTOR, 2019). 

No caso do “mercado de carbono”, é possível estabelecer uma análise 
similar à realizada por Katharina Pistor. O foco não é discutir se o “mer-
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cado” do carbono é eficiente ou não como um mecanismo de financeiriza-
ção, mas sim o porquê da criação desse tipo de mecanismo para a proteção 
do meio ambiente. Ou melhor, por que um mecanismo de financeirização 
foi atrelado a um Protocolo de redução das emissões de carbono vinculado 
principalmente à diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos? 

Em princípio, uma das similaridades que podemos encontrar entre a 
financeirização de dívidas contratuais individuais e o mercado de carbono 
é que a concepção de ambas as soluções parte dos operadores de mercado 
e interessados na lucratividade que isso pode trazer, inclusive pelo olhar de 
políticos interessados:

For both governments and many large corporations, the appeal of carbon tra-
ding schemes is that they give the appearance of addressing climate change 
but do not mandate an immediate start to structural change in existing energy 
practice, production or consumption patterns. As The Guardian’s Nick Davies 
has pointed out, carbon off setting is “an idea which flows not from environ-
mentalists and climate scientists trying to design a way to reverse global war-
ming but from politicians and business executives trying to meet the demands 
for action while preserving the commercial status quo”. (GILBERTSON e 
REYES, 2009, p. 14)

A engenhosidade do mercado de carbono foi abraçada inclusive pelos 
cientistas defensores do meio ambiente que, na tentativa de colaborar com 
a diminuição da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, apoiaram a 
ideia:

But climate scientists can succumb to a similar logic. In its Fourth Assess-
ment Report, the IPCC assumes that an international carbon market will be 
a “foundation for future mitigation efforts”. […] This is a remarkably short-
-sighted conclusion for an organisation whose work recognises the need for 
urgent action to reduce greenhouse gas emissions. It is possible to conceive 
of all manner of climate disasters, it seems, but not to think outside the box 
of the economic systems that are contributing to their happening in the first 
place. (GILBERTSON e REYES, 2009, p. 14)

Assim como no caso dos créditos de financiamentos imobiliários indi-
viduais, que acabaram gerando todo um crédito especulativo dessas dívidas, 
o mercado de carbono tem como principal ativo a diminuição das emissões 
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de dióxido de carbono. Porém, a venda do crédito motivada por essas ações 
concretas gerou um ativo financeiro muito mais valioso do que a ação ini-
cial em si.

Conforme o relatório da Dag Hammarskjöld Foundation Uppsala, “Carbon 
Trading How it works and why it fails”, existem várias críticas que podem ser 
feitas ao mercado de carbono, porém a principal delas está ligada intima-
mente ao fato de que o crédito de carbono faz parecer que toda e qualquer 
diminuição de carbono é equivalente. Essa crítica pode ser vista no seguinte 
trecho do relatório:

According to Michael Wara of Stanford University, “European-based polluters 
are likely to buy so many permits from carbon-reduction projects based out-
side the trade bloc that industries will have emitted roughly 1 percent more in 
2008 than they did in 1990”. (GILBERTSON e REYES, 2009, p. 14)

Baseadas nesse sistema, as indústrias e grandes corporações dos países 
desenvolvidos conseguem um “salvo-conduto” ao comprar créditos de car-
bono dos países subdesenvolvidos para adotar as medidas que quiseram em 
relação ao meio ambiente (GILBERTSON e REYES, 2009). 

Ou seja, o ativo financeiro gerado pelo mercado de carbono suplantou 
a real intenção da criação do crédito, que era a diminuição das emissões. 
Uma indústria europeia que explora combustíveis fósseis como sua princi-
pal fonte de renda pode simplesmente passar anos comprando créditos de 
carbono sem se preocupar com o fato de que sua atividade tem um poten-
cial gerador de carbono na atmosfera muito maior do que qualquer redução 
que possa ser realizada em outro lugar no mundo, além de criar um desin-
centivo para que essas indústrias invistam em tecnologias menos poluidoras 
e mais eficientes. 

Essa talvez seja a característica mais marcante daquilo que o processo de 
financeirização consegue fazer: gerar um valor especulativo abstrato muito 
maior do que o valor inicial concreto. Tal como aconteceu na história con-
tada por Pistor (2019), em que o valor comercializado pelas dívidas era 
muito maior do que o que foi negociado pelos contratos de investimento 
imobiliário, o valor do crédito de carbono não só assume um valor finan-
ceiro, pelo fato de ser comercializado como tal, mas assume também um 
“valor jurídico”.

Assim como Pistor (2019) defende, a codificação do Direito deu aos 
economistas e operadores do mercado financeiro a ferramenta necessária 
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para operacionalizar toda a estrutura desenvolvida para transformar o inves-
timento efetuado em contratos individuais em títulos de crédito. No caso 
do mercado de carbono, o Direito serviu para garantir aos poluidores uma 
permissão, um “salvo-conduto”, desde que eles paguem em títulos de mer-
cado financeiro que, por sua vez, servem para movimentar um mercado pa-
ralelo, que é o próprio mercado financeiro. Esse é o mesmo entendimento 
que Pablo Biondi apresenta em sua tese:

As respostas às mudanças climáticas implicaram, pois, processos endêmicos ao 
capitalismo e intensificados sob o neoliberalismo. Nas transferências de direi-
tos relativos à emissão de carbono no mercado, como no Protocolo de Kyoto, 
é inevitável traçar um paralelo com o capital fictício produzido nos mercados 
financeiros. Os créditos de carbono inspiram-se, sem rodeios, no sistema de 
crédito capitalista, que organiza o endividamento entre particulares por meio 
de instrumentos financeiros, como nas debêntures, nas quais o adquirente do 
título almeja um rendimento futuro análogo ao juro. O detentor dos títulos 
de carbono, outrossim, espera capitalizar-se por meio dele (como um convite 
ao investimento externo) ou ao menos monetizá-lo, convertê-lo em renda. 
(BIONDI, 2015, p. 277) 

Sem a existência desse salvo-conduto, provavelmente nenhuma transi-
ção do mercado de carbono se efetivaria. Conforme dito anteriormente, 
digamos que uma empresa produtora de ferro precisasse diminuir sua pro-
dução de CO

2 
ao longo de dez anos. Caso não fizesse isso, uma possível in-

denização seria cobrada, multa ambiental seria aplicada pelos órgãos devidos 
ou até mesmo a sua licença de operação seria cancelada. Com o mercado de 
carbono, essa possibilidade de fiscalização deixa de existir. Um dos exemplos 
desse fenômeno pode ser visto no caso de uma empresa produtora de aço:

The example of ArcelorMittal, the world’s largest steelmaker and the holder of 
the greatest surplus of EU ETS permits, is instructive. The EU’s own data on 
emissions showed that ArcelorMittal’s verified emissions increased by 6.7 per 
cent in 2006 and by 15.5 per cent in 2007, with a downward trend of -8.4 
per cent in 2008 due to the economic crisis. Yet whether its emissions incre-
ased or decreased, the fact that it was awarded massively more permits than 
it would have needed even to begin reducing emissions remained a constant: 
a 36.9 per cent overallocation in 2005, 26.9 per cent in 2006, 25 per cent in 
2007 and 31.7 per cent in 2008. (GILBERTSON e REYES, 2009, p. 43) 
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Nesse sentido, não é trivial a forma como o Direito codifica as relações 
produtivas e comerciais. A forma como ele atua pode influenciar direta-
mente a maneira como empresas, Estados e pessoas se comportam. A partir 
do momento em que os Estados entenderam que uma das formas de elimi-
nar as emissões passava pelo incentivo ao mercado de carbono, aqueles que 
se aproveitam dessa solução buscarão manter não só as garantias jurídicas 
dessa relação, como também incentivarão as mudanças para que ele con-
tinue a funcionar. Essa foi uma das principais conclusões de Pablo Biondi:

Quanto ao direito, mostra-se como a proteção jurídica do meio ambiente está 
condicionada ao sinalagma da forma jurídica, e que, no protocolo de Kyoto, 
gera uma situação absurda: aparecem “direitos de poluir” para os compradores 
do mercado de carbono como uma contrapartida aos créditos obtidos pelos 
países que poluem menos! A conservação ambiental pelo direito é uma con-
servação ambiental pelo capitalismo, e que ocasiona desenlaces desmoralizan-
tes como o mencionado. Os tetos de poluição estipulados no compromisso de 
Kyoto configuram não a medida do cuidado com a natureza, mas a medida 
da circulação de títulos financeiros entre nações desigualmente poluentes. E 
é assim que o direito da humanidade à preservação ecológica desdobra-se em 
capitalismo climático, em sorvedouro de capitais por meio de uma inusitada 
ramificação do mercado financeiro. (BIONDI, 2015, p. 278) 

As conclusões tiradas por Pablo não são diferentes das conclusões do re-
latório da Dag Hammarskjöld Foundation Uppsala, que não só reconhece que 
é necessário entender como o sistema financeiro se aproveita dessa relação 
com o Estado, como também destaca que as respostas para os problemas do 
mercado de carbono divergem em relação ao posicionamento do Estado 
dentro das relações internacionais:

One of the most common responses – at least in Northern countries – to the 
clear evidence that carbon trading is not working is to suggest fixes that would 
“improve” the workings of the system: changing rules on the “banking” of 
permits; introducing price floors and ceilings to control volatility; expanding 
global carbon markets to “increase liquidity”; and so on.

[…] Although instances of such failings certainly exist, they bring us no 
closer to understanding why the system has misfired so spectacularly. Why have 
many corporations and states pushed for the inclusion of large volumes of off 
sets in carbon trade markets, for example? We have argued that this push has 
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to do with a complex interaction of state and corporate power, where those 
with the loudest voices in the process push for off setting as a means to escape 
their responsibility to change industrial practices and the means of power pro-
duction domestically. (GILBERTSON e REYES, 2009, p. 89) 

As críticas ao mercado de carbono e à forma como ele foi estruturado 
não ficaram somente nos textos acadêmicos. Conforme veremos a seguir, 
o Estado brasileiro foi um dos principais atores responsáveis pelo enfrenta-
mento da ideia de financeirização de bens e ativos ambientais. 

3. fuNDO AmAZôNIA: um ExPERImENtO cONtRAmAjORItáRIO

Após a Conferência ocorrida em Quioto e suas devidas ratificações du-
rante os anos seguintes, foram realizadas diversas reuniões globais sobre o 
protocolo e seus objetivos. As principais reuniões são aquelas organizadas 
pelas próprias Nações Unidas, por meio de seu órgão subsidiário United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Anualmente 
os membros interessados nas mudanças climáticas se reúnem na Conference 
of Parties (COP) para discutir e tomar as decisões relacionadas às políticas 
definidas no Protocolo de Quioto e outras ações previamente estabelecidas 
(UNFCCC, 2019). 

Conforme ficou estabelecido no art. 2º, § 3, e art. 3º, § 14, do Proto-
colo de Quioto, os países em desenvolvimento não estavam submetidos às 
delimitações do Protocolo e seu anexo B. Portanto, não entrariam nesse 
primeiro plano de redução de emissões de carbono.

Ocorre que, após a ratificação por 57 países e sua entrada em vigor em 
2005, os países em desenvolvimento, que na época do Protocolo (1992) 
não respondiam pelas maiores taxas de emissões, agora se viam pressionados 
pelo bloco dos países do anexo B do Protocolo, uma vez que estes tinham 
que limitar suas emissões conforme objetivos específicos definidos à época 
(PEDRO e STUMP, 2006). 

Nesse sentido, após a entrada do Protocolo em vigor, a COP-12, reali-
zada em Nairobi, foi a primeira reunião em que se poderia, de fato, discutir 
o papel que os países em desenvolvimento teriam em relação às reduções 
de emissão de carbono no plano global.

O ponto central de discussão em relação aos países em desenvolvi-
mento, no que se refere às mudanças climáticas, foi como eles deveriam 
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tratar das reduções ocasionadas por queimadas e destruição de florestas. 
Como exemplo dessa questão, mais de 1/3 de todas as emissões brasilei-
ras na época se davam em virtude das queimadas na região amazônica. A 
sigla que seria utilizada para garantir que os países em desenvolvimento 
reduzissem suas emissões de carbono em razão das florestas foi chamada 
de Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) 
(PEDRO e STUMP, 2006).

Na reunião da COP-12, o Brasil foi representado pela ministra do Meio 
Ambiente do primeiro governo Lula, Marina Silva, e pelo secretário exe-
cutivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Em sua 
apresentação, a ministra defendeu que os países desenvolvidos deveriam 
ajudar a sustentar a preservação ambiental dos países em desenvolvimento, 
pois, dados os diferentes estágios econômicos, arcar sozinhos com a preser-
vação prejudicaria o crescimento dos países em desenvolvimento (PEDRO 
e STUMP, 2006).

Desenvolvendo melhor sua proposta, intitulada “Incentivos Positivos 
para Ação Voluntária em países em Desenvolvimento”, o Brasil defen-
deu que fosse adotado um mecanismo, como o próprio nome diz, volun-
tário, que consiste em:

[...] estabelecimento de arranjo no âmbito da Convenção que proporcione 
incentivos à redução de emissões por desmatamento em países em desenvolvi-
mento que voluntariamente reduziram suas emissões de gases de efeito estufa 
por desmatamento em relação a um índice-base de emissões. Para se traçar o 
índice-base de emissões, dever-se-ia levar em consideração o índice médio de 
desmatamento em dado período histórico e o estoque de carbono em bio-
massa por área, bioma específico e tipo de vegetação. Esse índice-base seria 
atualizado periodicamente. 

O sistema de incentivos positivos deveria ser baseado na comparação entre 
o índice de emissões por desmatamento de certo período e o índice-base de 
emissões. Se o índice de emissões ficar abaixo do índice-base de emissões, o 
país em desenvolvimento teria direito a incentivos financeiros; em caso con-
trário, o índice de desmatamento deveria ser subtraído do valor do índice de 
emissões da próxima comparação. (PEDRO e STUMP, 2006)

Fazendo um paralelo com o capítulo de Katharina Pistor e as conclu-
sões tiradas do processo de financeirização do mercado de carbono, é pos-
sível identificar, na proposta brasileira, uma crítica tanto à geração de valor 
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abstrato especulativo da financeirização como também ao “valor jurídico” 
presente no “crédito de carbono”. Por meio de um mecanismo voluntário 
de investimento, a redução de emissões de carbono ficaria desvinculada da 
especulação financeira e também não garantiria um salvo-conduto para as 
empresas dos países desenvolvidos.

Essa proposta brasileira e outras alternativas para o REDD viriam a ser 
discutidas no ano seguinte, na COP-13. Durante um dos dias dessa Confe-
rência, representantes dos países em desenvolvimento clamaram pela ajuda 
dos países desenvolvidos para conservar suas florestas, por meio de meca-
nismos financeiros, transferência de tecnologia e programas de capacitação 
(PEDRO e STUMP, 2007).

Nessa oportunidade, o governo norueguês anunciou o lançamento de 
um fundo de US$ 500 milhões por ano para financiar ações de prevenção 
ao desmatamento e degradação florestal nos países tropicais. Em razão desse 
auxílio proposto e da proposta brasileira, o Fundo Amazônia viria a ser 
criado no ano de 2008, a partir do Decreto Federal n. 6.527/2008 (PEDRO 
e STUMP, 2007).

O Fundo seria administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e destinaria os valores doados conforme um 
plano estratégico para a Amazônia Legal. Além disso, conforme o art. 2º do 
Decreto, que foi recentemente revogado pelo governo Bolsonaro, o BNDES 
emitiria um diploma reconhecendo a contribuição dos doadores ao Fundo 
Amazônia. Nesse diploma constariam o valor doado, a data da contribuição, 
o valor equivalente em toneladas de carbono e o ano da redução das emis-
sões. No entanto, o § 2º desse artigo reconhecia expressamente que tais di-
plomas não gerariam qualquer tipo de crédito.

Esse artigo está ligado a um dos pontos mais importantes defendidos 
pela proposta brasileira que se iniciou na COP-12 e que foi novamente 
discutida nos anos seguintes, que é negar a inclusão desse mecanismo vo-
luntário dentro do MDL do mercado de carbono.

Na COP-14, realizada em Poznan em 2008, alguns Estados defende-
ram a inclusão da captura e armazenamento de carbono (Carbon Capture 
and Storage – CSS) e a elegibilidade de florestas em exaustão no MDL. Por 
outro lado, o Brasil e outros países foram contra a solução, pois argumen-
tavam que não havia soluções técnicas que garantissem a segurança do ar-
mazenamento de gases de efeito estufa, nem mesmo normas jurídicas que 
definissem responsabilidade por eventual vazamento de emissões maiores 
do que o estipulado por essas possibilidades (PEDRO e STUMP, 2008).
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A insistência do governo brasileiro em negar a inclusão desse mecanismo 
voluntário ao MDL do mercado de carbono parece estar ligada à ideia do 
valor jurídico do título do crédito de carbono. Caso o governo brasileiro 
autorizasse a venda de créditos de carbono pela redução de emissões feitas 
por investimentos estrangeiros, estaria garantido o salvo-conduto discutido 
anteriormente. A roupagem jurídica estabelecida em toda a comercializa-
ção dos créditos de carbono não contribuiria para a redução de emissões de 
carbono; ao contrário, serviria de garantia jurídica aos olhos do mundo de 
que o país que os comprasse tinha “investido” em países sub desenvolvidos. 

Em audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças 
Climáticas do Congresso Nacional, em 2009, o então ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, informou, em relação à inclusão do REDD como 
mecanismo para a redução de emissões dentro do MDL, que o governo 
brasileiro ainda não tinha posição firmada, mas estava inclinado a aceitar, 
com limitações. Comentou também que, no âmbito do Fundo Amazônia, 
avaliava-se na época utilizar o valor de US$ 5,00 a tonelada de carbono evi-
tada por desmatamento (BRASIL, 2009). 

Em outra audiência pública de 2009 na mesma comissão, o Embaixador 
Extraordinário para Mudanças Climáticas Sérgio Serra destacou que:

O Brasil, a princípio, era contra essa ideia, por considerar as dificuldades me-
todológicas para avaliar a degradação. Mais ou menos na mesma época, veio o 
conceito de REDD plus, de alguma forma também contemplado no Plano de 
Ação de Bali, que inclui a conservação dos estoques de Carbono. É com esse 
conceito ampliado de REDD, também embutido no Fundo Amazônia, que se 
está trabalhando atualmente. 

No momento, ainda não há consenso sobre como o mecanismo REDD 
deve operar. Vários aspectos ainda carecem de definição, como os mecanis-
mos para financiamento desse instrumento. Um desses mecanismos, já em 
operação, é o Fundo Amazônia. É um modelo de financiamento público que 
corresponde mais ou menos à proposta em discussão, não específica sobre 
REDD, mas de financiamento para ações de mitigação em geral, apresentada 
pelo grupo dos 77 e China, do qual o Brasil faz parte, pelo qual os Países do 
Anexo I (países desenvolvidos) deveriam comprometer-se a aportar recursos 
da ordem de 1% do seu PIB para ações de mitigação e também de adaptação. 
(BRASIL, 2009) 
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Conforme destacado pelo embaixador, o governo brasileiro era contra 
a adoção do modelo do MDL do mercado de carbono e sua ampliação. 
Porém, começou a apreciar melhor a ideia de vincular o Fundo Amazô-
nia, que já funcionava como um fundo público com doações voluntárias 
ao MDL, desde que fosse incluído o conceito desenvolvido pelo REDD+.

Para entender melhor o conceito do REDD+, destaca-se texto do Mi-
nistério do Meio Ambiente sobre o assunto:

A abordagem para REDD+ definida sob a UNFCCC é nacional, e a apresen-
tação dos resultados é de responsabilidade do país que é Parte da UNFCCC. 
Por meio desse instrumento, países em desenvolvimento que apresentarem re-
duções verificáveis de emissões de gases de efeito estufa e/ou aumento de es-
toques de carbono serão elegíveis a receber “pagamentos por resultados” de di-
versas fontes internacionais, em particular do Fundo Verde para o Clima (GCF, 
na sigla em inglês).

De acordo com princípios estabelecidos sob a Convenção, países desen-
volvidos devem oferecer apoio financeiro e tecnológico adicional a países em 
desenvolvimento, a fim de viabilizar suas ações de mitigação e adaptação à 
mudança do clima, incluindo REDD+. Nesse contexto, os pagamentos por re-
sultados de REDD+ realizados devem ser contabilizados para o cumprimento 
dos compromissos de financiamento climático de países desenvolvidos.

Não há amparo sob a UNFCCC para que pagamentos por resultados 
de REDD+ possam ser utilizados por países desenvolvidos para o cumpri-
mento dos seus próprios compromissos de mitigação (abordagem conhecida 
como offsetting ou compensação de emissões).

Os países que desejarem obter o reconhecimento dos seus resultados de 
REDD+ devem atender aos seguintes requisitos:

a)  desenvolver uma estratégia ou plano de ação nacional;
b)  submeter um nível de referência nacional de emissões florestais ou 

nível de referência florestal (ou, como medida interina, os correspon-
dentes níveis subnacionais);

c)  possuir um sistema nacional robusto e transparente para o monitora-
mento de florestas que viabilize o monitoramento e o relato sobre as 
atividades de REDD+ (com monitoramento subnacional como me-
dida interina); e

d)  um sistema de informação sobre a implementação das salvaguardas de 
REDD+. (BRASIL, 2019) 

http://www.sain.fazenda.gov.br/assuntos/politicas-institucionais-economico-financeiras-e-cooperacao-internacional/fundo-verde-do-clima-2013-gcf
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A discussão sobre a adoção dos critérios do REDD+ é importante para 
entender o problema do mercado de carbono, pois introduz três caracterís-
ticas relevantes aos investimentos realizados: (i) obriga os países em desen-
volvimento que receberam investimentos a demonstrar os resultados e as 
melhorias; (ii) distribui os investimentos conforme a eficiência apresentada 
por países em desenvolvimento; e (iii) impede que os países desenvolvidos 
se beneficiem dos valores distribuídos pelos resultados. 

Nesse sentido, o que podemos entender a partir de toda a evolução das 
discussões apresentadas pelo governo brasileiro desde a COP-12 até a im-
plementação do Fundo Amazônia com o REDD+ é que o governo bra-
sileiro se mostrou contra não só a adoção da ideia de que era possível tra-
zer diminuições drásticas às emissões de carbono por meio de uma espécie 
de mercado financeiro do meio ambiente, como também contra a própria 
ideia de que os países desenvolvidos poderiam trocar seus investimentos fi-
nanceiros por créditos de carbono.

Por meio do Fundo Amazônia, baseado em uma ideia totalmente vo-
luntária e vinculada ao cumprimento de planos de ações nacionais, trans-
parentes e eficientes para a redução do desmatamento, o governo brasi-
leiro criou um paradigma diferente e contramajoritário à ideia vigente na 
época, que era a de transformar em ativos financeiros os bens ambientais 
(abstração jurídica dos bens ilíquidos) e futuramente esses bens financei-
ros em títulos jurídicos. 

cONcluSõES

Na primeira parte do trabalho, em que se discutiu o capítulo “Mint-
ing Debt” do livro The Code of Capital: How the Law Creates Wealth 

and Inequality, da professora Katharina Pistor, dois principais pontos foram 
destacados: o primeiro diz respeito à ideia que a autora traz sobre a trans-
formação dos bens. Segunda ela, a financeirização da dívida teve como 
principal processo a transformação de contratos individuais de bens imó-
veis em fundos privados (trust) que pudessem ser negociados abertamente 
no mercado financeiro; o segundo diz respeito à roupagem jurídica que 
foi dada a esse processo. O Direito teve papel fundamental para que a ne-
gociação dos títulos das dívidas imobiliárias ocorresse da forma preten-
dida, pois a “codificação jurídica” garantia e assegurava aos acionistas a 
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viabilidade da negociação. Ou seja, além de comprar bens com valor mo-
netário, compravam-se também bens com valor jurídico assegurado, em 
razão da “codificação jurídica”.

Ao discutir o mercado de carbono introduzido pelo Protocolo de 
Quioto, foi igualmente possível aplicar os dois pontos centrais discutidos 
por Katharina Pistor em relação ao modelo de financeirização desenvol-
vido no intuito de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. O 
modelo de crédito de carbono procura transformar bens ilíquidos – como 
a emissão ou redução de dióxido de carbono – em títulos de crédito ne-
gociáveis. Aqui, essa transformação foi direta: quanto maior for o investi-
mento para reduzir a emissão desses gases, maior será o crédito negociado. 
A “codificação jurídica” nesse processo é aquela que garante a compra des-
ses créditos de carbono por países desenvolvidos e a venda pelos países em 
desenvolvimento. Os países desenvolvidos, com isso, poderão pagar pela sua 
própria emissão de gás carbônico na atmosfera ao comprar seus títulos de 
crédito de carbono de outros países. Nesse sentido, o crédito de carbono 
não só cumpre sua função de criar valor financeiro a partir da emissão, ou 
não, de gases causadores do efeito estufa, como também cria um valor jurí-
dico, que garante ao país desenvolvido um salvo-conduto para manter seus 
próprios níveis de emissão. 

A criação e discussão do Fundo Amazônia demonstrou que existe uma 
corrente política contrária ao modelo de financeirização do mercado de 
carbono e que não consegue visualizar nele uma solução real para a re-
dução do efeito estufa. A partir dos pontos centrais do capítulo de Katha-
rina Pistor, foi possível verificar que o modelo brasileiro, criado a partir da 
COP-13, teve como principais características: investimentos voluntários e 
ausência de emissão de títulos de crédito de carbono com livre circulação. 
Nesse modelo, os países desenvolvidos investiriam nos países em desenvol-
vimento a partir de uma lógica contributiva, focada na redução da desigual-
dade socioeconômica entre os países e na preservação ambiental, principal-
mente de florestas naturais. Com isso, os países desenvolvidos utilizariam 
seus investimentos nos países em desenvolvimento, reduzindo as emissões 
de carbono, e não teriam o salvo-conduto que teriam com o mercado de 
carbono. Ou seja, não poderiam deixar de reduzir suas emissões.

Ocorre que, depois de anos de efetiva atuação, que pode ser verificada 
em seus relatórios anuais (BRASIL, 2019), a entrada em vigor do Decreto 
n. 10.144/2019, elaborado pelo governo federal e chefiado por Jair Bolso-
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naro, estabeleceu que o Fundo não é mais administrado pelo BNDES e está 
praticamente imobilizado.2 

O ano de 2019 também não trouxe evoluções regulatórias para o mer-
cado de carbono. A COP-25, ocorrida em Madri, tinha como um dos seus 
principais pontos a discussão do artigo 6º do Acordo de Paris, que trata jus-
tamente dos créditos utilizados para redução dos gases de efeito estufa.3 No 
entanto, após conflituosos debates entre os países, principalmente em razão 
de governos negacionistas do aquecimento global, nenhuma solução foi ela-
borada para a questão do mercado de carbono.4 Em virtude disso, menor é 
o alcance do modelo de financeirização elaborado em 1997. 

REFERÊNCIAS

BIONDI, Pablo. Capitalismo e Direitos Humanos de Solidariedade: elementos para uma crí-
tica. 2015. 275 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2015.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. REDD+ Brasil. 29 set. 2016. Disponível em: 
http://redd.mma.gov.br/pt/redd-unfccc. Acesso em: 13 maio 2020.

BRASIL. Fundo Amazônia. Relatórios Anuais. Disponível em: http://www.fundoamazo-
nia.gov.br/pt/biblioteca/fundo-amazonia/relatorios-anuais/. Acesso em: 13 maio 2020. 

BRASIL. Congresso Nacional – Comissão mista permanente sobre mudanças climáticas. 
Relatório Anual nº 1/2209-CMMC. Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento/download/67699a5e-1de9-4711-8cfd-1a2461bc25c1. Acesso em: 
13 maio 2020. 

GILBERTSON, Tamra; REYES, Oscar. Carbon trading: How it works and why it fails. Dag 
Hammarskjöld Foundation. Uppsala, 2009. 

GLOBAL CARBON PROJECT. Carbon Atlas. Disponível em: https://www.globalcar-
bonproject.org/about/index.htm. Acesso em: 13 maio 2020. 

2 FIGUEIREDO, Patrícia. Fundo Amazônia não aprovou nenhum projeto em 2019. G1, 12 ago. 
2019. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/12/estagnado-fundo-
amazonia-nao-aprovou-nenhum-projeto-em-2019.ghtml. Acesso em: 7 maio 2020.

3 Mercado de carbono, fundos e créditos de Kyoto: entenda mecanismos de compensação 
financeira que travaram a COP 25. G1, 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/
noticia/2019/12/15/mercado-de-carbono-fundos-e-creditos-de-kyoto-entenda-mecanismos-
de-compensacao-financeira-que-travaram-a-cop-25.ghtml. Acesso em: 7 maio 2020.

4 Em fim “frustrante” da COP 25, países prometem apresentar metas mais ambiciosas sobre emissões 
em 2020. G1, 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/15/
em-fim-frustrante-da-cop-25-paises-prometem-apresentar-metas-mais-ambiciosas-sobre-
emissoes-em-2020.ghtml. Acesso em: 7 maio 2020.

http://redd.mma.gov.br/pt/redd-unfccc
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/biblioteca/fundo-amazonia/relatorios-anuais/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/biblioteca/fundo-amazonia/relatorios-anuais/
https://www.globalcarbonproject.org/about/index.htm
https://www.globalcarbonproject.org/about/index.htm
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/15/mercado-de-carbono-fundos-e-creditos-de-kyoto-entenda-mecanismos-de-compensacao-financeira-que-travaram-a-cop-25.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/15/mercado-de-carbono-fundos-e-creditos-de-kyoto-entenda-mecanismos-de-compensacao-financeira-que-travaram-a-cop-25.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/15/mercado-de-carbono-fundos-e-creditos-de-kyoto-entenda-mecanismos-de-compensacao-financeira-que-travaram-a-cop-25.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/15/em-fim-frustrante-da-cop-25-paises-prometem-apresentar-metas-mais-ambiciosas-sobre-emissoes-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/15/em-fim-frustrante-da-cop-25-paises-prometem-apresentar-metas-mais-ambiciosas-sobre-emissoes-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/15/em-fim-frustrante-da-cop-25-paises-prometem-apresentar-metas-mais-ambiciosas-sobre-emissoes-em-2020.ghtml


PESQUISA DIREITO GV – SÉRIE DIREITO E DESENVOLVIMENTO

: sumário65

GRONEWOLD, Nathanial; HARVEY, Chelsea. CO
2
 Emissions Will Break Another Re-

cord in 2019. Scientific American. Disponível em: https://www.scientificamerican.com/
article/co2-emissions-will-break-another-record-in-2019/. Acesso em: 13 maio 2020.

NAÇÕES UNIDAS, UNFCCC. About us. 2019. Disponível em: https://unfccc.int/
about-us/about-the-secretariat. Acesso em: 20 jan. 2019.

NAÇÕES UNIDAS. Convenção Quadro sobre Mudança do Clima: Acordo de Paris. Paris, 
2015. Disponível em: https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-
br-ods-ParisAgreement.pdf. Acesso em: 19 jan. 2021. 

PEDRO, Antonio Fernando Pinheiro; STUMP, Daniela. Relato de participação brasileira na 
14ª Conferência das partes da Convenção-quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas e 4ª 
Reunião das Partes do Protocolo de Quioto. Câmara de Comércio Internacional. Poznan, 
2008. Disponível em: https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/
relatorio-COP14-MOP-4.pdf. Acesso em: 19 jan. 2021. 

PEDRO, Antonio Fernando Pinheiro; STUMP, Daniela. Relato de participação brasileira 
na 13ª Conferência das partes da Convenção-quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas e 
3ª Reu nião das Partes do Protocolo de Quioto. Câmara de Comércio Internacional. Bali, 
2007. Disponível em: https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/
relatorio-COP13-MOP-3.pdf. Acesso em: 19 jan. 2021.

PEDRO, Antonio Fernando Pinheiro; STUMP, Daniela. Relato de participação brasileira na 
12ª Conferência das partes da Convenção-quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas e 2ª 
Reunião das Partes do Protocolo de Quioto. Câmara de Comércio Internacional. Nairobi, 
2006. Disponível em: https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/
relatorio-COP12-MOP-2.pdf. Acesso em: 19 jan. 2021.

PISTOR, Katharina.  The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequa-
lity. New York: Princeton University, 2019. 

https://www.scientificamerican.com/article/co2-emissions-will-break-another-record-in-2019/
https://www.scientificamerican.com/article/co2-emissions-will-break-another-record-in-2019/
https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat
https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat
https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-br-ods-ParisAgreement.pdf
https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-br-ods-ParisAgreement.pdf
https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/relatorio-COP14-MOP-4.pdf
https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/relatorio-COP14-MOP-4.pdf
https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/relatorio-COP13-MOP-3.pdf
https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/relatorio-COP13-MOP-3.pdf
https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/relatorio-COP12-MOP-2.pdf
https://pinheiropedro.com.br/wp-content/uploads/2020/08/relatorio-COP12-MOP-2.pdf




: sumário67

CAPÍTULO 4
PENSANDO A GLOBALIZAÇÃO DO PENSAMENTO: MOBILIZAÇÕES 
PELO ACESSO ABERTO NO NORTE E NO SUL GLOBAL
Gabriel Dantas Maia

INtRODuçãO

Dentro do funcionamento da sociedade contemporânea, é inegável a im-
portância que o conhecimento assume. Um dos destaques que a ideia tem 
alcançado nos últimos anos está relacionado à percepção de sua centralidade 
para o processo de inovação tecnológica, entendido como motor do de-
senvolvimento econômico. Tamanha importância aparece, por exemplo, no 
trabalho de Lundvall e Johnson (2016, p. 107), que afirmam ser o conheci-
mento o recurso mais importante das economias contemporâneas, sendo as 
dinâmicas pelas quais ele é adquirido o processo mais relevante a ocorrer na 
sociedade moderna. Diante desse cenário, a forma como o conhecimento 
circula na sociedade pode impactar substancialmente a produção de novos 
saberes, o surgimento de inovações e, potencialmente, o crescimento eco-
nômico de um país.

Sendo o conhecimento um bem público, que pode ser utilizado simul-
taneamente por diversas pessoas (não rivalidade) e cuja restrição de acesso 
é problemática (não excludabilidade), sua circulação pela sociedade tende a 
ser ampla e irrestrita. No entanto, essa facilidade de dispersão e de apropria-
ção de seus resultados dificulta a obtenção de ganhos privados decorren-
tes de sua produção, o que finda por ser um desincentivo para sua geração 
dentro de uma economia de mercado. Há, portanto, uma falha no estímulo 
para que o mercado produza esse tipo de bem, dado que há um descasa-
mento entre o investimento para sua produção e o retorno sobre eventuais 
resultados. Disso decorrem, entre outras opções, dois movimentos: (i) a per-
cepção de que cabe aos órgãos públicos o financiamento para a produção 
desses bens; e (ii) a tentativa de fomentar sua produção dentro da lógica de 
mercado, por meio da criação de mecanismos que permitam a apropriação 
privada dos resultados (PARTHA e DAVID, 1994, p. 496). Quanto a esse 
segundo ponto, um exemplo comum é a questão das patentes: a concessão 
de um direito de exclusividade temporária para a exploração de uma inven-
ção fomentaria a atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D) por parte 
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das empresas, que identificariam oportunidades de lucro sobre seus investi-
mentos nessa área. É na análise desse mecanismo de privatização do conhe-
cimento em específico que Katharina Pistor concebe o quinto capítulo de 
seu livro mais recente: The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and 
Inequality (2019, p. 108-131).

Fecho de um arco central da obra, no qual a autora ilustra a essenciali-
dade do Direito para o capitalismo com diversas situações em que seu có-
digo foi empregado para formatar ativos essenciais à economia – a saber, a 
terra (PISTOR, 2019, p. 23-46); a personalidade jurídica das companhias (PIS-
TOR, 2019, p. 47-76) e o crédito (PISTOR, 2019, p. 77-107) –, o quinto 
capítulo narra como o código do Direito foi empregado para criar valor 
sobre o próprio conhecimento humano, parte considerável do patrimônio 
de grandes companhias internacionais (PISTOR, 2019, p. 115). 

Pura “criatura do Direito” (PISTOR, 2019, p. 113), a codificação do 
saber seria manifestação de um uso mais refinado do potencial de abstração 
jurídica, se comparado às demais incursões codificadoras levadas a cabo an-
teriormente: diferentemente da propriedade sobre a terra, ativo físico cuja 
situação jurídica supostamente emula relações de poder que se manifestam 
na realidade material, a propriedade sobre o conhecimento só existe com a 
intervenção do condão jurídico, que cria no mundo fático o próprio bem 
sobre o qual se terá propriedade. Não bastasse isso – e é aí que o conhe-
cimento se afasta da codificação da personalidade jurídica e do crédito –, 
o conhecimento ainda é um bem público; não há escassez que demande 
a criação de direitos de propriedade para que este ativo seja manejado de 
forma eficiente. Ao privatizar o conhecimento, portanto, o Direito age não 
apenas na constituição do ativo, mas também na criação forçada de um ce-
nário de privação ao seu acesso. É dizer: o Direito não se limita a criar e 
legitimar a noção de que o conhecimento é um ativo econômico; também 
ele estrutura as bases necessárias para que essa abstração opere de acordo 
com os fundamentos de uma economia de mercado.

Historicamente, o entendimento sobre a necessidade de direitos de pro-
priedade intelectual nem sempre foi majoritário, nem mesmo entre nações 
com um considerável grau de desenvolvimento econômico. Em uma breve 
recuperação dos regimes de patente ao redor do mundo, Katharina Pistor 
aponta como a concessão de monopólios temporários não se encaixava 
com facilidade na retórica de livre-mercado que vigia na Europa do século 
XIX, entrando em conflito com a ideia basilar de que é a livre concorrên-
cia a grande mola propulsora do desenvolvimento nacional. É dentro desses 
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debates que a Holanda, por exemplo, decide abolir seu regime de patentes, 
em 1869 (PISTOR, 2019, p. 120). 

Entretanto, as discordâncias quanto a esse regime de propriedade tam-
bém não ficavam restritas à filiação teórica das elites nacionais. Ao apresen-
tar o posicionamento norte-americano sobre a questão durante os séculos 
XIX e XX, fica claro o quanto considerações mais pragmáticas sobre as 
possibilidades de desenvolvimento econômico pesavam na balança no mo-
mento de se defender ou não a criação de direitos de propriedade intelec-
tual.1 É apenas conforme os Estados Unidos finalizam seu processo de catch 
up em relação às grandes nações europeias que o país se converte no grande 
paladino da propriedade intelectual (PISTOR, 2019, p. 121). 

Reforçar a existência de motivações intelectuais, políticas e econômi-
cas por detrás dos esforços – ou não – de codificação jurídica faz com que 
nenhuma decisão a esse respeito seja casual, espécie de resposta óbvia ou 
natural a uma determinada situação. Mais importante do que atingir con-
senso sobre a necessidade ou não de codificação jurídica de um deter-
minado assunto, ganha relevo por que – a motivação de – tal consenso ter 
sido possível em primeiro lugar. Entender isso complexifica os termos, por 
exemplo, de por que o acordo internacional sobre propriedade intelectual 
– o TRIPs – pôde ser ratificado por tantos países, em um cenário em que 
diversas nações europeias não tinham posicionamento claro sobre a questão 
e a oposição dos países em desenvolvimento ao assunto era feroz (PISTOR, 
2019, p. 123).

O que Katharina Pistor expõe com clareza é que esse consenso foi re-
sultado de um processo de convencimento dos demais países do globo por 
parte dos Estados Unidos, que empregaram estratégias de mobilização espe-
cificamente concebidas para os países do Norte e do Sul Global. Enquanto 
o convencimento dos países desenvolvidos passou pela mobilização de gru-
pos empresariais locais com interesses similares na questão de propriedade 
intelectual, o consenso dos países do Sul foi conquistado pela imposição de 
sanções contra o que o governo estadunidense considerava “concorrência 
desleal”: mesmo que as condutas não fossem classificadas como inapro-

1 “For much of the nineteenth and early twentieth centuries, the balance tilted against com-
prehensive protections for intellectual property rights. With an economy that was still relatively 
backward and seeking to catch up with the industrializing powerhouses of Europe, especially the 
UK, the country had little reason to take a strong position on protecting intangibles and thereby 
potentially closing off critical sources of knowledge that could be used for economic advance-
ment” (PISTOR, 2019, p. 121).
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priadas pelo sistema jurídico do suposto país violador, os Estados Unidos 
alegavam desrespeito a direitos de propriedade tutelados por seu próprio 
ordenamento jurídico, impondo sanções comerciais aos países que não se 
adequassem a essas disposições (PISTOR, 2019, p. 121). Assim, o TRIPs é 
uma resposta global que não possui motivação uniforme de todos os seus 
signatários, reverberando contextos locais que decorrem das condições so-
cioeconômicas divergentes dos países do Norte e do Sul. 

O sucesso nessa empreitada de codificação de direitos de propriedade 
intelectual, contudo, não implica que o processo tenha se desenrolado sem 
a resistência daqueles que são afetados pelos efeitos do código jurídico. Da 
mesma forma que os cercamentos ingleses do século XVI tiveram que lidar 
com as revoltas do campesinato que era expulso das terras comuns, também 
esse segundo cercamento, que tem como objeto o conhecimento humano, 
encontra oposição.

O que a exposição da autora não ilumina, contudo, é que variadas são 
as frentes pelas quais o processo de privatização do conhecimento avança, 
sendo as patentes, foco de seu capítulo, apenas uma dessas dimensões.2 Essa 
categoria de monopólio temporário – até mesmo por sua exigência de apli-
cabilidade industrial – se manifesta usualmente sobre os resultados de uma 
pesquisa já avançada, com potencial inserção mercadológica. O conheci-
mento científico, entretanto, se faz presente também em outros espaços, que 
podem ser igualmente objetos de apropriação privada. Um desses ambien-
tes é o dos periódicos acadêmicos, com o conhecimento que neles circula 
sendo apropriado por grandes empresas editoriais.

Dessa maneira, argumenta-se aqui pela existência de ao menos duas di-
mensões de circulação do conhecimento científico: (i) como resultado mer-
cadológico – usualmente materializado em uma criação jurídica chamada 
patente – e (ii) como processo de avanço da ciência, tendo seus contornos 
jurídicos regulamentados por disposições de direito autoral. 

A classificação sugerida não é pensada a partir de hierarquizações entre 
o conhecimento científico veiculado nesses canais ou baseada na ideia de 
que apenas o conhecimento veiculado em periódicos serve de input para 
novas pesquisas, como se existisse uma única orientação possível para que o 
conhecimento científico influenciasse seu próprio processo de construção e 

2 “In the new economy, knowledge is a critical raw material to be mined and extracted from any 
unprotected site; patented, copyrighted, trademarked or held as a trade secret; then sold in the 
marketplace for a profit” (SLAUGHTER e RHOADES, 2004, p. 4).
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avanço. Também não parte da ideia de que todo o conhecimento científico 
tem como ponto final sua operacionalização em uma invenção e eventual 
inovação. É concebida unicamente a partir da ideia de que esses conheci-
mentos estão estruturados em produtos diferentes (uma patente e um artigo 
científico), foram criados por motivações diferentes, são lidos por grupos 
sociais que não necessariamente são os mesmos e são regulamentados por 
disposições jurídicas também diferentes. Ainda que ambos os canais tenham 
o conhecimento como elemento basilar, as distinções aqui elencadas criam 
particularismos que merecem atenção.

Segmentar as dimensões de circulação do conhecimento também per-
mite verificar o quanto cada uma delas costuma ser objeto de análise: é 
muito frequente a preocupação com os efeitos decorrentes da privatização 
operada no primeiro canal – o dos resultados –, mas a questão da privati-
zação do conhecimento científico que circula nos periódicos acadêmicos 
acaba muitas vezes passando despercebida, ainda que o acesso ao conheci-
mento ali veiculado seja um elemento relevante a influir nos esforços de 
P&D por parte das empresas na busca por inovações (COHEN, NELSON 
e WALSCH, 2002). 

Restringir o acesso às pesquisas científicas, portanto, pode repercutir na 
produção de patentes, intensificando uma apropriação privada do conheci-
mento científico – na forma de novos produtos e processos – em favor de 
agentes que, de alguma forma, conseguem manter acesso a esses canais de 
circulação de saber. Essa restrição do acesso tende, aliás, a ser mais prejudicial 
para os países em desenvolvimento, nos quais a infraestrutura de pesquisa 
costuma ser mais sensível à elevação de custos. Dessa forma, obstaculizar o 
acesso a esse conhecimento pode retardar – e até mesmo inviabilizar – a 
superação da condição de subdesenvolvimento que marca esses países. Não 
o bastante, a restrição imposta à circulação das pesquisas finda por distorcer 
o próprio processo de avanço da ciência, na medida em que pesquisadores 
podem se ver privados da leitura de pesquisas inovadoras em seu campo de 
atuação, o que atravanca o processo cumulativo e coletivo de construção do 
conhecimento científico. 

Diante dessas potenciais consequências, diversas formas de resistência 
têm sido concebidas para conter essa modalidade de cercamento sobre o 
saber científico, reafirmando sua natureza de bem público. A dificuldade de 
acesso legalizado a grandes repositórios de artigos fomentou, por exemplo, 
a pesquisadora Alexandra Elbakyan a criar, em 2011, o site Sci Hub, respon-
sável pela disponibilização gratuita de mais de 50 milhões de artigos cien-
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tíficos aos seus mais de 500 mil leitores diários (RESNIK, 2016; RESNIK 
e BELLUZ, 2019). Outra iniciativa para contestar esse modelo de apro-
priação do conhecimento levado a cabo por grandes editoras foi a decisão 
tomada pela Universidade da Califórnia, em 2019, de não renovar suas as-
sinaturas com a Elsevier, uma das maiores editorias de periódicos científi-
cos do planeta. A razão foi a falta de consenso acerca de um arranjo con-
tratual inovador que viabilizasse a transição para um modelo alternativo de 
disseminação do conhecimento científico: o acesso aberto (OFFICE OF 
SCHOLARLY COMMUNICATION, 2019).

Pode-se entender o acesso aberto como um modelo de dissemina-
ção de conhecimento fundamentado na sua divulgação irrestrita e gratuita 
(COSTA e LEITE, 2016), o que se aproxima bastante da noção de conheci-
mento como bem público. Essa associação, aliás, é feita em um dos primei-
ros e mais importantes documentos a articular a noção de acesso aberto em 
nível internacional, a Iniciativa pelo Acesso Aberto de Budapeste, de 2002 
(BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE, 2002). 

Um segmento que tem se articulado em defesa do acesso aberto é o das 
agências de fomento à pesquisa científica (WARE e MABE, 2015, p. 11). 
Diferentemente de pesquisadores isolados ou de universidades, as agências 
de fomento podem ser atores especialmente capacitados para pressionar pela 
adoção dessa modalidade de divulgação científica. Isso porque são respon-
sáveis pelo financiamento da pesquisa realizada pelos profissionais da aca-
demia, de forma que podem lhes impor obrigações jurídicas com as quais 
terão que anuir em contrapartida aos recursos que demandam para suas ati-
vidades. Essas obrigações, aliás, por serem firmadas antes do processo de pu-
blicação dos artigos científicos, teriam precedência temporal sobre eventuais 
contratos de cessão de direitos autorais para editoras, de forma que se si-
tuariam em um ponto estratégico na cadeia de produção de conhecimento 
científico para conter novas investidas de privatização. 

A iniciativa recente que tem recebido maior atenção nesse sentido é 
a Coalizão S, lançada em 2018 e formada por um consórcio de dezessete 
agências de fomento nacionais, a maioria localizada na Europa. A meta é 
simples: a partir de 2021, toda publicação acadêmica resultante de pesquisas 
financiadas pelas agências participantes deve ser publicada em periódicos de 
acesso aberto, plataformas de acesso aberto ou disponibilizada sem período 
de latência em repositórios de acesso aberto (COALITION S, 2020a). Para 
viabilizar esse objetivo, diversos arranjos são pensados, merecendo destaque 
os “periódicos transformativos” (transformative journals), espécie de contrato 
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que tem como objetivo garantir a conversão de periódicos tradicionais para 
o modelo de acesso aberto.

Em solo brasileiro, também existem mobilizações sobre o assunto; aliás, 
com caráter de vanguarda. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) foi responsável pela criação de um dos primeiros 
repositórios de acesso aberto do planeta, a Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO), já em 1997 (GUEDES, 2014, p. 31). Ainda hoje, conforme fer-
ramenta que avalia a expressão dos repositórios de acesso aberto existentes, 
a SciELO é uma das plataformas mais relevantes (WEB OF REPOSITO-
RIES, 2019), e, em anos anteriores, já foi a mais acessada (GUEDES, 2014, 
p. 39). Outra iniciativa foi a edição, em 2019, de uma portaria que instituiu 
sua política para acesso aberto às publicações resultantes de seus auxílios e 
bolsas (FAPESP, 2019a).

Da mesma forma que o consenso global ao redor do TRIPs foi cons-
truído a partir de motivações locais diversas que ecoam as condições so-
cioeconômicas de cada país, também os movimentos de resistência às in-
vestidas de apropriação privada do conhecimento podem ter motivações 
específicas em cada local. Assim, essas iniciativas para promover a ampla di-
vulgação do conhecimento científico, a despeito de serem concebidas por 
agentes semelhantes – as agências de fomento – e de veicularem ideias se-
melhantes – o acesso aberto –, não necessariamente serão estruturadas da 
mesma forma e pelos mesmos motivos. 

Por mais que a comunidade acadêmica se constitua sobre um objeto – 
o conhecimento – com aplicação e validade internacional, seus grupos de 
pesquisadores não estão inseridos em condições similares para a produção 
desse bem. A infraestrutura de pesquisa, o financiamento, a tradição e, prin-
cipalmente, o prestígio acadêmico estão concentrados em certas localida-
des, o que leva a uma maior predominância e destaque da produção cientí-
fica oriunda desses ambientes. Assim, não necessariamente as iniciativas das 
agências de fomento mencionadas (Coalizão S e Fapesp) localizam-se nos 
mesmos contextos de produção científica, o que pode resultar em variância 
na motivação e na forma com que é orquestrada essa resistência à privatiza-
ção do conhecimento veiculado em periódicos acadêmicos.

O presente trabalho tem por objetivo explicar como se estruturam essas 
estratégias de resistência ao cercamento do saber que são erigidas no Norte 
e no Sul Global, verificando de que maneira o conceito de “acesso aberto” 
é mobilizado nas justificativas dos três programas indicados. A hipótese é 
que as agências de fomento farão uso da expressão de forma diferenciada, 
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refletindo a participação desigual de seus países nas cadeias internacionais 
de produção do conhecimento científico. 

Para além dessa introdução, este capítulo conta com mais três seções: a 
primeira apresenta de forma breve o surgimento e a evolução dos perió-
dicos científicos, clareando sua importância para a comunidade acadêmica 
e introduzindo um elemento que torna ainda mais complicada a transição 
para um modelo de divulgação baseado no acesso aberto: o fato de a aca-
demia apresentar elementos de uma “economia de prestígio”. A parte que 
segue descreve as estratégias de resistência aqui discutidas: primeiro a Coali-
zão S e depois as propostas apresentadas pela Fapesp para lidar com o tema. 
A última seção faz um comparativo dessas diferentes propostas e discute 
como a ideia de “acesso aberto” foi mobilizada nas três iniciativas. Por fim, 
as conclusões são apresentadas com uma recuperação do argumento formu-
lado e apresentação dos principais achados da pesquisa.

1. PERIóDIcOS cIENtífIcOS E cOmuNIDADE AcADêmIcA: umA BREvE  
(E DEPENDENtE) tRAjEtóRIA 

A primeira coletânea de artigos científicos de que se tem registro é o 
Journal des Sçavans, de 1665, que ainda não empregava o hoje indispensá-
vel método de revisão por pares. Atendendo a essa exigência, o primeiro 
periódico conhecido é o Medical essays and Observations, da Royal Society 
of Edimburgh, publicado em 1731 (BENOS et al., 2007, p. 145). Inicial-
mente, os periódicos científicos eram organizados pelas próprias comuni-
dades de pesquisadores (learned societies), com o intuito principal de per-
mitir a disseminação do conhecimento científico (BENOS et al., 2007, p. 
145; MEADOWS, 1998, p. 7). 

Conforme o espaço acadêmico começa a se profissionalizar, em finais 
do século XVIII, a prática de publicação passa a desempenhar também 
outro papel: torna-se mecanismo para a aferição da qualidade dos pesqui-
sadores, em lugar do trânsito que esses atores tinham junto a determinados 
grupos e comunidades sociais. É a partir desse momento que a reputação 
dos profissionais da academia passa a estar mais diretamente atrelada ao re-
conhecimento de suas pesquisas. Ainda que diversas tenham sido as refor-
mulações na forma de constituição do ambiente acadêmico de lá para cá, 
esse traço se manteve intacto: a reputação dos pesquisadores dentro de suas 
comunidades epistemológicas permanece como um reflexo de suas con-
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tribuições científicas, e constitui o principal ativo na área.3 Desse modo, 
publicar resulta no acúmulo de capital simbólico junto à comunidade de 
pesquisadores, viabilizando oportunidades de progressão na carreira (FYFE 
et al., 2017, p. 2).

Diante da relevância que a aprovação entre os pares tem para o fun-
cionamento da comunidade científica, certos teóricos identificaram em 
seus traços elementos de uma “economia de prestígio” (BLACKMORE e 
HOWSON, 2011). O conceito de economia de prestígio aparece inicial-
mente na área de antropologia, como enquadramento para explicar condu-
tas que não podiam ser compreendidas pelo funcionamento de uma econo-
mia de mercado ou de subsistência (BLACKMORE e HOWSON, 2011, 
p. 403). No caso da comunidade de pesquisadores, a economia de prestígio 
opera simultaneamente sobre as motivações pessoais e econômicas desses 
agentes, na medida em que ambas dependem do reconhecimento dos pares 
para serem plenamente remuneradas.4 Isso porque tanto a progressão na car-
reira quanto o reconhecimento pessoal de se contribuir para o avanço da 
ciência – lembrando que os padrões de cientificidade são coletivamente de-
finidos – dependem da aprovação e concordância do grupo epistemológico 
do qual o pesquisador faz parte. Dessa forma, a atividade e as escolhas desse 
grupo profissional não podem ser adequadamente compreendidas sem se 
dimensionar a influência que a aprovação coletiva – e a possibilidade de se 
submeter a esse escrutínio generalizado – exercem sobre seu funcionamento.

Ainda que se tenha convertido em uma prática de extrema relevância 
para a comunidade acadêmica, o ato de publicar não era exatamente ren-
tável em seus primórdios. Dado o tamanho reduzido do mercado e as in-
certezas quanto à recepção das obras, nem a expectativa de que os traba-
lhos cobririam seus custos de produção era recorrente, de forma que era 
comum que os próprios autores pagassem pelas publicações ou contassem 
com um agente externo – espécie de patrocinador – para arcar ou colaborar 

3 “It has long been recognized in the sociology of science that priority of discovery or development is 
the basis for legitimate reputation-building claims, and that an individual’s reputation for ‘contri-
butions’ acknowledged within his or her collegiate reference groups is the fundamental ‘currency’ 
in the reward structure that governs the community of academic scientists” (PARTHA e DAVID, 
1994, p. 498; destaques nossos).

4 “Academic work and the pursuit of knowledge are seen as being intrinsically motivating: it may 
have brought the academic into their role. In contrast, financial rewards in the monetary eco-
nomy are extrinsic. The prestige economy is portrayed as a mix of both intrinsic and extrinsic 
motivations, because it is a blend of pursuiting, creating and sharing knowledge and being rewar-
ded for doing so” (BLACKMORE e HOWSON, 2011, p. 405).
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com essas despesas (FYFE et al., 2017, p. 5). Raros eram os periódicos que, 
antes do século XX, conseguiam fazer mais do que arcar com sua própria 
manutenção. Dentro desse cenário altamente instável e que dependia, para 
sua viabilização, da correlação de forças entre autor, editora e patrocinador, 
os direitos autorais não traziam consigo grandes expectativas de lucro, de 
forma que sua alocação não era uma questão relevante: podiam transitar, a 
depender do arranjo, junto a cada uma dessas categorias de atores.5

Essa dinâmica precária de publicação se modifica substancialmente a 
partir da metade do século XX, quando o sistema de ensino superior inicia 
uma larga expansão na Europa e na América do Norte. A contratação de 
mais professores para preencher os quadros das recém-criadas instituições 
de ensino multiplica a quantidade de pesquisa sendo produzida, para além 
de criar massivos adquirentes de publicações científicas: as novas bibliotecas 
em construção. Isso permitiu que o modelo de negócios até então vigente 
na área de publicação acadêmica passasse por uma drástica mudança, tor-
nando-se altamente lucrativo (FYFE et al., 2017, p. 9). É nesse período que 
grandes editoras do setor, como a Elsevier, começam a se estruturar, voltadas 
para o mercado internacional e baseadas na negociação de assinaturas, prin-
cipalmente para as universidades, que podiam arcar com valores mais altos 
do que os leitores individualmente considerados (FYFE et al., 2017, p. 9). 
Nesse momento, para além das duas funções que a publicação acadêmica já 
carregava consigo, uma terceira surge, criando um cenário de tensão que se 
tornará mais acirrado ao longo do tempo: publicar converte-se também em 
uma fonte de negócios altamente rentável.

As condições favoráveis da época para a expansão dos periódicos cien-
tíficos podem ser apreendidas pelo crescimento do setor: estima-se que, por 
volta de 1950, o número de periódicos existentes ao redor do planeta era 
de 10 mil; trinta anos depois, essa estimativa já estava na casa dos 62 mil 
(MEADOWS, 1998, p. 15). A forma como o mercado se organizou para 
explorar essa oportunidade comercial merece atenção: a grande maioria das 
editoras hoje existentes (95%) é responsável pela publicação de no máximo 
dois periódicos. As dez maiores empresas de editoração são responsáveis, 
por sua vez, por mais de 45% do total de periódicos ativos. Apenas as qua-

5 “Historians often distinguish sharply between publications issued as commercial undertakings, 
and those sponsored by a third-party, such as a learned society. There was in fact a spectrum 
between the two extremes, with many books and journals being published through a combina-
tion of sponsorship and commercial risk. Ownership and control might lie with the author, the 
sponsor or the publisher (or any combination)” (FYFE et al., 2017, p. 6). 
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tro principais companhias – Springer Nature, Elsevier, Wiley-Blackwell e 
Taylor & Francis – correspondem a mais de 35% do universo de periódi-
cos existentes; todas elas possuem mais de dois mil periódicos cada sob sua 
gestão (WARE e MABE, 2015, p. 45). São patentes os contornos de oligo-
pólio desse cenário.6

Por improvável que pareça à primeira vista, essa expansão no número 
de periódicos teve por resultado o descasamento entre os interesses da co-
munidade científica e do setor editorial, no episódio que ficou conhecido 
como serials crisis (crise dos periódicos) e que até este momento não foi efe-
tivamente superado. As raízes desse fenômeno derivam das especificidades 
de funcionamento do ambiente acadêmico e do mercado editorial. 

Como o público-alvo dos periódicos científicos é uma comunidade ra-
zoavelmente restrita, a viabilidade econômica das editoras não se baseia na 
atração de novos assinantes, de forma que uma política de preços baixos 
para fidelizar novos leitores não é corriqueira. Pelo contrário, o faturamento 
dessas organizações advém da cobrança de assinaturas dos consumidores já 
existentes, que encontram naquele respectivo periódico os insumos de co-
nhecimento de que precisam para suas pesquisas. Com a pulverização do 
conhecimento científico em uma quantidade maior de periódicos, o públi-
co-alvo também tende a se dispersar, diminuindo a quantidade de assina-
turas por periódico e, por consequência, a rentabilidade de cada um deles. 

Acontece, porém, que cada periódico é único em sua abordagem e 
temática, o mesmo valendo para os artigos que traz consigo – que, aliás, 
precisam ser inéditos para publicação. Dessa forma, diante de um cenário 
em que o lucro decorrente da quantidade de assinantes diminui, as edi-
toras podem passar a cobrar um valor mais alto para cada assinatura indi-
vidualmente considerada, assegurando ainda assim sua viabilidade econô-

6 O diagnóstico é o mesmo quando se verifica a quantidade de artigos publicados: em pesquisa 
conduzida analisando o período 1973-2013, constatou-se que, no início, as cinco principais edi-
toras na área de ciências naturais e médicas representavam pouco mais de 20% do total de artigos 
publicados. Em 1996, essa porcentagem subiu para 30%, passando para 50% em 2006 e para 53% 
em 2013. Todas as quatro companhias de editoração mencionadas integram esse grupo, e a quinta 
colocada é uma sociedade de pesquisadores, a American Chemical Society. No caso das ciências 
sociais e humanidades, a concentração é ainda mais acentuada: entre 1973 e 1990, as cinco prin-
cipais editoras eram responsáveis por menos de 10% dos artigos publicados, perfazendo 15% em 
meados dos anos 1990. A partir de então, houve uma concentração substancial, e, em 2013, essas 
editoras eram responsáveis por 51% de todos os artigos publicados. As quatro companhias tam-
bém lideram os percentuais nesse segmento, sendo a quinta colocação ocupada por outra editora 
comercial: Sage Publications (LARIVIERE, HAUSTEIN e MONGEON, 2015, p. 3-5).
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mica. Como os periódicos e artigos publicados não são substituíveis por 
outras opções mais em conta disponíveis no mercado em razão da sua es-
pecificidade, as bibliotecas não têm poder de negociação diante das edito-
ras, devendo renovar as assinaturas independentemente de seu preço, caso 
queiram garantir aos seus pesquisadores os insumos de pesquisa de que ne-
cessitam. Essa infungibilidade dos periódicos negociados torna a demanda 
das bibliotecas inelástica, deixando-as com poucos recursos para pleitear 
uma renegociação do valor das assinaturas com as editoras (MCGUIGAN, 
2008, p. 16-19).

O comportamento dos próprios pesquisadores – fomentado pelos ele-
mentos de economia de prestígio – acaba por assegurar essa posição pri-
vilegiada em que as editoras se encontram. Apesar de todos os periódicos 
desempenharem a função de difundir o conhecimento científico neles pu-
blicado, a qualidade com que exercerão essa função varia substancialmente, 
de acordo com a reputação que desfrutam perante a comunidade científica. 
Periódicos com fatores de impacto – um cálculo que estima a importância 
do periódico baseado na quantidade de citações que seus artigos recebem – 
mais elevados tendem a ser considerados mais relevantes para o seu respec-
tivo campo de investigação, de forma que publicar nesses espaços gera mais 
prestígio para os acadêmicos e aumenta suas possibilidades de serem lidos e 
tomados como referência em seus campos de pesquisa. Diante disso, é pouco 
provável que os pesquisadores migrem para revistas cuja assinatura seja mais 
palatável para as bibliotecas se o ganho de reputação decorrente disso for 
menor. Essa postura assegura a posição inflexível das editoras e a conse-
quente situação delicada das bibliotecas, que não têm outra escolha caso 
queiram garantir acesso à pesquisa mais inovadora que estiver disponível.7 

A popularização da internet nas últimas décadas do século XX altera a 
balança de poder entre editoras e pesquisadores. Por mais que diversas mu-
danças na forma de se veicular conhecimento tenham acontecido desde a 
aparição dos primeiros periódicos no século XVII, o substrato físico para 
sua divulgação era uma necessidade insuperável, a qual impunha diversos 

7 Outro elemento a pender a balança em favor das grandes editoras comerciais é o fato de que, 
nos moldes atuais de funcionamento do mercado acadêmico, aquisição e uso são praticados por 
agentes diferentes. Quem se encarrega da primeira tarefa são as bibliotecas, ao passo que quem 
utiliza de fato os periódicos são as comunidades docentes e discentes vinculadas à mesma insti-
tuição das bibliotecas adquirentes. Como essas atribuições estão alocadas em agentes diferentes, 
alterações nos preços dos periódicos não resultam em variações na sua demanda (LARIVIERE, 
HAUSTEIN e MONGEON, 2015, p. 11).
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custos – como os de impressão, de estoque, de transporte – para a condu-
ção dessa atividade. Além disso, essa dependência do suporte físico fazia 
com que as editoras desempenhassem um papel importante de logística e 
inserção dos periódicos na comunidade acadêmica, podendo influir no im-
pacto científico das pesquisas contidas em seus volumes. Tudo isso é posto 
em xeque com o surgimento da internet, que permite uma divulgação feita 
pelo próprio pesquisador e substancialmente mais em conta, disponível para 
qualquer pessoa que tenha acesso à rede.

A redução da importância do papel de intermediário exercido pelas 
editoras possibilita que um outro modelo de divulgação das pesquisas cien-
tíficas ganhe destaque: o acesso aberto. Pode-se entender o acesso aberto 
como um modelo de disseminação de conhecimento fundamentado na sua 
divulgação irrestrita e gratuita (COSTA e LEITE, 2016), o que se aproxima 
bastante da noção de conhecimento como bem público. Essa associação, 
aliás, é feita em um dos primeiros e mais importantes documentos a articu-
lar a noção de acesso aberto em nível internacional, a Iniciativa pelo Acesso 
Aberto de Budapeste, de 2002 (BUDAPEST OPEN ACCESS INITIA-
TIVE, 2002). Retomando as funções que a publicação acadêmica passou a 
desempenhar ao longo de sua trajetória, pode-se dizer que a articulação do 
conceito de acesso aberto amplia a tensão existente entre duas delas: (i) dis-
seminação do conhecimento e (ii) criação de um mercado altamente rentá-
vel. Em razão disso, tornou-se um conceito central para as mobilizações de 
resistência contra o movimento de privatização do conhecimento científico 
levado a cabo pelas editoras comerciais.

Em suas etapas iniciais, o modelo de acesso aberto era majoritariamente 
empregado por grupos de pesquisadores auto-organizados e em regime de 
trabalho voluntário, que se beneficiavam da possibilidade de utilizar gratui-
tamente os servidores de alguma universidade para disponibilizar on-line os 
arquivos publicados (LAAKSO et al., 2011, p. 8). Ao longo dos anos, novos 
modelos de negócio foram surgindo, bem como a utilização do acesso 
aberto cresceu rapidamente, inclusive em taxas superiores àquelas verifica-
das em periódicos de formato tradicional (LAAKSO et al., 2011, p. 8).

Também as grandes editoras souberam se apropriar das possibilidades 
trazidas pela internet. Como possuíam vastos recursos, puderam arcar com 
os custos técnicos de adaptação à operação das novas plataformas digitais, 
transplantando a mesma lógica de funcionamento comercial do substrato 
físico para o ambiente virtual (FYFE et al., 2017, p. 16). Ainda, puderam di-
versificar as opções de produtos oferecidos aos clientes: surgem, por exem-
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plo, os pacotes de assinatura (bundled purchases), em que diversos periódicos 
são contratados simultaneamente, muitas vezes extrapolando as demandas 
concretas dos consumidores e impondo-lhes custos demasiadamente altos, 
ainda mais se comparados com os preços de editoras sem fins lucrativos 
(BERGSTROM et al., 2014). Merece destaque também a possibilidade de 
aquisição de artigos isolados, fragmentando o produto “periódico” em vá-
rias unidades negociáveis. 

Além disso, as proteções de direito do autor foram estendidas ao am-
biente da internet, com as editoras conseguindo assegurar a proteção de seus 
acervos de renomados periódicos também nesse novo espaço de divulgação 
de ideias.8 Tudo isso contribuiu para que as editoras se mantivessem como 
agentes importantes nessa nova dimensão de circulação do conhecimento 
científico, conseguindo, inclusive, aumentar sua dominância dentro do uni-
verso total de periódicos publicados (LARIVIERE, HAUSTEIN e MON-
GEON, 2015).

Com essa incursão bem-sucedida das grandes editoras no cenário di-
gital, o panorama pouco se alterou: ainda hoje, cerca de 80% dos artigos 
científicos publicados tem seu acesso dificultado por alguma modalidade 
de paywall (TOLEDO, 2019). Nessas condições, os custos incorridos pelas 
bibliotecas continuam a escalar: de acordo com a Association of Research Li-
braries (ARL), o gasto das bibliotecas norte-americanas com a compra de 
periódicos aumentou 302% no período 1986-2005, ao passo que o au-
mento anual na quantidade de volumes adquiridos foi de apenas 1,9%. Já 
o aumento anual médio do preço dos periódicos foi da ordem de 7,6% 
(MCGUIGAN e RUSSEL, 2008, p. 3). 

Diante desse cenário, em que as bibliotecas são constantemente pressio-
nadas pela elevação de preço dos periódicos acadêmicos, a estruturação de 
canais de acesso aberto pode ser uma saída para contornar ou amenizar os 
sintomas dessa crise. Entretanto, ainda que estejam em ritmo de expansão 
acelerada (LAAKSO et al., 2011), é preciso olhar com cautela a possibilidade 
de que esses canais se convertam efetivamente na principal forma de divul-

8 “Copyright legislation exists to protect the rights-owners’ ability to benefit from the reproduc-
tion and dissemination of material that belongs to them. With the exception of certain types 
of books, academics generally do not expect to make money from their research publications, 
and have traditionally been relaxed about asserting copyright. Most willingly sign the copyright 
transfer forms that have been required by many journal publishers since at least the 1990s. This 
clear proof of ownership enables publishers to control and monetise the digital rights to research, including 
re-use” (FYFE et al., 2017, p. 16; destaque nosso).
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gação científica adotada. Surgem novamente os elementos de economia de 
prestígio que marcam a comunidade científica: os novos jornais de acesso 
aberto não têm uma reputação consolidada entre os pesquisadores, ainda 
mais quando comparados aos periódicos pertencentes às grandes editoras, 
que aumentaram suas taxas de citação no período 1973-2013, principal-
mente depois do advento da internet.9 Se todo periódico serve para consti-
tuir capital simbólico dentro do meio acadêmico, é preciso reconhecer que 
alguns – os mais renomados – prestam-se a essa função mais do que outros. 
Assim, é possível dizer que não é mais o ato de publicar em si que cria re-
putação para a comunidade de pesquisadores, mas sim o meio em que essa 
publicação se faz pública. Disso é possível concluir que as grandes editoras 
– por possuírem uma quantidade considerável dos periódicos de renome – 
tornaram-se centrais para a alocação desse capital acadêmico, tornando os 
pesquisadores, em certa medida, dependentes da sua manutenção.10

Nesse impasse entre duas das três funções atualmente desempenhadas 
pela publicação acadêmica, sua relevância para as dinâmicas internas da co-
munidade de pesquisadores não pode ser desconsiderada. Muito provavel-
mente – já que são os próprios cientistas que (i) produzem, (ii) revisam e 
(iii) utilizam esses conhecimentos – é o que determinará se o fiel da balança 
penderá para um ou outro lado. Destacado esse elemento que pode inter-
ferir substancialmente nas possibilidades de propagação do acesso aberto, a 
próxima seção passa a analisar as estratégias de acesso aberto selecionadas 
para discussão neste estudo.

2. DIvulGAR é RESIStIR: EStRAtéGIAS DE PROmOçãO DO AcESSO ABERtO 
NO NORtE E NO Sul GlOBAl

Para identificar os traços dos programas selecionados e, principalmente, as 
motivações oficialmente apresentadas para a opção pela ideia de “acesso 

9 “What is striking for both domains is the drop, since the advent of the digital era in the mid-
-1990’s, in the proportion of papers, journals and citations that are published/received by journals 
other than the five major publishers” (LARIVIERE, HAUSTEIN e MONGEON, 2015, p. 3, 
destaque nosso).

10 “Unfortunately, researchers are still dependent on one essentially symbolic function of publishers, 
which is to allocate academic capital […]. Young researchers need to publish in prestigious jour-
nals to gain tenure, while older researchers need to do the same in order to keep their grants, and, 
in this environment, publishing in a high impact Elsevier or Springer journal is what “counts” 
(LARIVIERE, HAUSTEIN e MONGEON, 2015, p. 13).
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aberto”, este trabalho fez uso primordialmente de fontes primárias relacio-
nadas a cada uma das iniciativas. Para o caso da Coalizão S, os documentos 
foram colhidos do site desse projeto, o mesmo valendo para as informações 
relativas à Portaria CTA n. 01/2019 da Fapesp e sua Política de Acesso 
Aberto.11

Diante da escassez de documentos produzidos pela própria SciELO que 
permitissem a realização dos objetivos desta pesquisa, optou-se pelo uso de 
fontes secundárias que discutissem a criação dessa iniciativa. Para que essas 
fontes se aproximassem o máximo possível das motivações oficiais, contudo, 
fez-se uso somente de (i) um livro sobre a própria iniciativa e publicado 
com seu aval (SciELO: 15 anos de Acesso Aberto – um estudo analítico sobre 
acesso aberto e comunicação científica, de 2014), (ii) textos e (iii) entrevistas com 
os fundadores do projeto, Abel Packer e Rogério Meneghini.

Os programas são expostos na seguinte ordem: a Coalizão S é a primeira 
iniciativa a ser apresentada, em razão de grande parte da narrativa introdu-
zida na primeira seção deste capítulo tratar diretamente do contexto de pro-
dução científica que envolve as agências de fomento responsáveis por esse 
projeto. Em seguida, os programas da Fapesp são apresentados em ordem 
cronológica: primeiro a SciELO e depois a Portaria CTA n. 01/2019.

2.1. Coalizão S

Iniciativa que tem colhido maior destaque no período recente, a Coali-
zão S é uma mobilização de diversas agências de fomento sob a liderança 
da Science Europe, associação que representa os interesses de diversos órgãos 
públicos de pesquisa sediados no continente europeu. Lançada em 4 de se-
tembro de 2018, a iniciativa tem uma meta muito clara, articulada em um 
plano de curto prazo, o Plano S: a partir de 2021, toda publicação que for 
derivada de financiamento – total ou parcial – oriundo de qualquer dos 
membros da Coalizão deve ser publicada em consonância com os princí-
pios de acesso aberto. Para a Coalizão, isso pode ser feito por meio de três 
canais: (i) periódicos de acesso aberto, (ii) plataformas de acesso aberto ou 
(iii) repositórios de acesso aberto, em que a publicação deve ser feita sem 
período de latência (COALITION S, 2020a).

11  Respectivamente: https://www.coalition-s.org/ e http://www.fapesp.br/. Acessos em: 8 maio 
2020.

https://www.coalition-s.org/
http://www.fapesp.br/
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É no momento de justificar a pertinência do plano que as razões de 
fundo da opção pelo acesso aberto tornam-se aparentes. Em uma declara-
ção dos organizadores intitulada “Por que Plano S” (Why Plan S) e dispo-
nibilizada no site da Coalizão, o título da primeira subseção do documento 
já dá indícios sobre os fatores que orientaram esse posicionamento: o acesso 
aberto é fundamental para a empreitada científica (COALITION S, 2020b, tra-
dução nossa). 

Percebendo a ciência como uma prática que se estrutura ao redor da 
exposição, concordância e crítica de argumentos refutáveis, os autores apon-
tam que ela só pode funcionar adequadamente se toda a produção realizada 
dentro de suas fronteiras se submeter ao mais amplo escrutínio possível, 
realizado pelos demais pesquisadores. Ainda, uma vez que novas pesquisas 
dependem do conhecimento já produzido para identificar problemas re-
levantes, levantar hipóteses e justificar escolhas metodológicas, não pode 
o conhecimento avançar sem que os trabalhos já existentes em uma área 
possam ser devidamente analisados. Portanto, seja para referendar conheci-
mento já produzido ou iniciar novas investigações que sejam verdadeira-
mente relevantes para o avanço da ciência, os autores do documento advo-
gam que o acesso aberto é indispensável, com o sistema de acesso baseado 
em assinaturas constituindo uma verdadeira anomalia, incompatível com a 
própria essência da investigação científica (COALITION S, 2020b).

Para atingir o objetivo de que os auxílios concedidos se convertam em 
resultados publicáveis em canais de acesso aberto, a Coalizão oferece três 
alternativas de publicação: (i) periódicos de acesso aberto, (ii) plataformas 
de acesso aberto ou (iii) repositórios de acesso aberto, com publicação ime-
diata após divulgação em periódicos atrelados ao sistema de assinaturas. Para 
os dois primeiros casos, os membros da Coalizão estão autorizados a arcar 
com os custos relacionados à publicação – processamento, revisão e dispo-
nibilização – dos trabalhos, mas não com os custos relacionados ao acesso à 
leitura deles, uma vez que, afinal de contas, eles devem ser nulos dentro de 
um modelo de acesso aberto (COALITION S, 2020c). O terceiro caso – 
por envolver a publicação do trabalho em um periódico vinculado ao sis-
tema de assinaturas e sua imediata publicação em um repositório de acesso 
aberto – apresenta contornos diferentes. 

Em primeiro lugar, a Coalizão tem como princípio que os pesquisa-
dores ou suas instituições de ensino e pesquisa não podem ceder os direitos 
de autor decorrentes do trabalho a ser publicado para editoras. No caso de 
licenciamento desses direitos para essas organizações, deve ser assegurada 
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aos autores a possibilidade de permanecer com uma versão final do artigo, 
a qual deve ser disponibilizada imediatamente em repositório de acesso 
aberto (COALITION S, 2020b). Assim, mesmo quando os pesquisadores 
vinculam suas pesquisas a periódicos que não aderem à sistemática de acesso 
aberto, é possível adimplir com o regramento estabelecido pela Coalizão, o 
que aumenta suas chances de sucesso.

Outra possibilidade de publicar em periódicos atrelados ao sistema de 
assinaturas é caso estes se comprometam com um “arranjo transformativo”, 
na modalidade “periódico transformativo”.12 Os periódicos transformativos 
podem ser descritos como uma espécie de contrato de prazo determinado 
firmado com editoras oriundas do modelo de assinatura, que visa à progres-
siva conversão destas em editoras de acesso aberto. Para viabilizar essa transi-
ção, as agências de fomento podem arcar com taxas de publicação que visem 
a substituir temporariamente a renda que essas editoras aufeririam com taxas 
de assinatura (COALITION S, 2020b). Dito de outra forma, as agências de 
fomento estão autorizadas a arcar com uma taxa de publicação mais elevada, 
redirecionando a renda das editoras – originalmente baseada no modelo de 
assinaturas – para as estruturas de remuneração atreladas ao funcionamento 
do acesso aberto. Esses contratos têm prazo determinado, extinguindo-se ao 
final de 2024, e se submetem a métricas de acompanhamento para assegurar 
o atingimento de suas metas de conversão (COALITION S, 2020d).

A existência de arranjos que recepcionam o modelo de assinaturas e 
almejam sua conversão para acesso aberto não deve, contudo, obscurecer 
o reconhecimento do compromisso da Coalizão com estratégias de ampla 
divulgação do conhecimento científico. Isso porque, para além da possibi-
lidade de arcar com custos relacionados à publicação em periódicos e pla-
taformas de acesso aberto, a Coalizão assume como princípio o fomento à 
criação dessas estruturas em áreas do conhecimento carentes desses meca-
nismos de divulgação dos resultados (COALITION S, 2020c). Além disso, 
nas situações em que a Coalizão abarca essas estruturas comerciais, simul-
taneamente há a previsão de regras que pressionam pelo acesso aberto: no 

12 De acordo com o “Adendo ao Guia de Implementação do Plano S” (COALITION S, 2020d), 
existem três modalidades de “arranjo transformativo” (transformative arrangements): acordos trans-
formativos (transformative agreements), modelos de acordos transformativos (transformative model 
agreements) e periódicos transformativos (transformative journals). O documento em questão de-
dica-se a apresentar com mais cuidado apenas a terceira modalidade. Apesar de identificadas ou-
tras duas formas de arranjos transformativos, elas não são descritas para além de seus nomes. Em 
razão disso, a análise se restringe à terceira modalidade.
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caso dos repositórios de acesso aberto que viabilizam publicações em perió-
dicos de assinatura, a manutenção, com o autor, de uma versão do trabalho 
a ser publicado viabiliza o acesso gratuito – e imediato – ao conteúdo dessa 
pesquisa; no caso dos arranjos transformativos aqui apresentados, a Coalizão 
também prevê que as editoras que sejam partícipes desses contratos terão 
que assumir publicamente o compromisso de se converterem no futuro em 
canais de acesso aberto, o que gera um efeito catalisador no mercado edi-
torial que não pode ser desconsiderado.13

2.2. SCiElo

Concebida em 1996, posta em prática via projeto-piloto em 1997 e ofi-
cialmente lançada em 1998, a Scientific Eletronic Library Online (SciELO) é 
um modelo para publicação eletrônica de periódicos científicos em acesso 
aberto, responsável pela indexação, agregação, publicação e interoperabili-
dade dessas coleções (SCIELO, 2019; PACKER e MENEGHINI, 2014, p. 
15). A iniciativa é fruto de uma parceria da Fapesp14 com o Centro Latino-
-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/
OPAS/OMS) e constitui a primeira base de dados em nível internacional a 
instituir o acesso aberto a textos integrais sem restrições (GUEDES, 2014, 
p. 35). Atualmente, esse projeto de indexação e publicação em acesso aberto 
se expandiu para outros quinze países, sendo responsável pela publicação de 
1.200 periódicos e de uma média de 50 mil artigos por ano. 

Nas palavras dos dirigentes da SciELO, o programa tinha dois objetivos 
simultâneos quando de sua criação:

O primeiro era desenvolver competência e infraestrutura para indexar e 
 publicar na Internet um conjunto selecionado de periódicos brasileiros, de 
diferentes disciplinas, que adotassem a avaliação pelos pares, e lidar com tex-

13 Isso aparece como requisito obrigatório para a habilitação como periódico transformativo: “A 
publisher who wishes to qualify for having journals acknowledged as transformative journals by 
cOAlition S should clearly and publicly announce its commitment to gradually transition all the journals 
it owns, as well as the maximum number of the other journals they publish, to full and immediate Open 
Access publication of all primary research” (COALITION S, 2020d, destaque nosso).

14 A SciELO foi criada como “Programa Especial” da Fundação (PACKER e MENEGHINI, 2014, 
p. 16), o que demonstra o real comprometimento da Fapesp com essa iniciativa. Isso porque os 
programas especiais são financiados com recursos da própria Fapesp, ao passo que os tradicionais 
auxílios e bolsas são bancados com recursos provenientes das dotações mensais do estado paulista 
(FAPESP, 1996, p. 10).
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tos em diversos idiomas. O segundo foi de aumentar a visibilidade, uso e im-
pacto dos periódicos indexados e das pesquisas que publicam. (PACKER e 
MENEGHINI, 2014, p. 17) 

O primeiro objetivo tem um contexto histórico muito particular: o 
final do século XX ainda não tinha assistido à popularização da internet, 
de forma que os periódicos nacionais tampouco tinham capacidade para 
operar nesse ambiente. Convém ressaltar que o cenário editorial no Brasil 
divergia – e ainda diverge – consideravelmente daquele encontrado nos paí-
ses desenvolvidos: a maioria dos periódicos é gerida e produzida de forma 
independente, sendo rara a participação de editoras comerciais (GUEDES, 
2014, p. 22). A ausência dessas organizações implicava, no mais das vezes, 
uma estrutura de funcionamento precária, que não poderia arcar com cus-
tos de transição para o ambiente virtual. Para endereçar esse problema, a 
SciELO agiu capacitando profissionais e centralizando esse processo de pu-
blicação on-line, viabilizado a inserção virtual desses periódicos.

Entretanto, há outro componente nesse primeiro objetivo que merece 
atenção: a necessidade de desenvolver estruturas que permitissem a indexação 
dos periódicos brasileiros. A raiz desse problema é que a grande maioria dos 
periódicos nacionais não estava indexada nas bases de dados internacionais 
de pesquisa científica, de forma que grande parte da pesquisa nacional se-
quer se dava a conhecer para os pesquisadores de outras localidades.15 Isso não 
só reduzia o impacto da ciência nacional, como também impedia um diá-
logo proveitoso com pesquisadores de outros países. A SciELO surge com 
a ambição de se constituir como base de dados complementar a esses bancos 
internacionais, viabilizando a identificação da produção científica nacional.

A falta de indexação nos bancos internacionais de pesquisa não era, 
porém, o único obstáculo enfrentado pela ciência brasileira. Alguns perió-
dicos nacionais já constavam nesses registros, mas, ainda assim, tinham visi-
bilidade baixa, em decorrência de o fator de impacto a eles atribuído – uma 
forma de se estimar a qualidade dos periódicos baseada na quantidade de 

15 As dimensões desse problema são expostas com clareza por Meneghini (1998, p. 219): “O pro-
blema está no fato de que a nossa ciência pode ser representada por um iceberg que tem uma 
parte visível acima da água, que estaria representando a produção científica brasileira nas bases 
de dados internacionais, no caso do ISI [Institute for Scientific Information], e que corresponde 
a 20%-25% do total. A produção nacional que não está indexada no ISI corresponde a cerca de 
80% e se mantém submersa, pouco visível”.
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citações feitas aos seus artigos – ser igualmente baixo.16 Disso decorria um 
estigma de que essas revistas veiculavam conhecimento científico de baixa 
qualidade, “regional”, em oposição àquele presente nos grandes periódicos 
internacionais e que seria efetivamente generalizável (GUEDES, 2014, p. 
21). Assim, a SciELO precisava fazer não só com que a pesquisa nacional 
fosse identificável, mas também valorizada; é para esse fim que o acesso aberto 
é mobilizado dentro do programa. Outros elementos, contudo, também se 
faziam presentes e demandavam solução.

Quando se pensa em um modelo de divulgação do conhecimento ainda 
dependente do substrato físico dos periódicos – já que a SciELO é a pioneira 
na disponibilização on-line das pesquisas realizadas no país –, fatores como 
a possibilidade de envio dos periódicos nacionais a bibliotecas estrangeiras 
ganham relevo. Como a organização dos periódicos era feita por associações 
de pesquisadores, e não por editoras comerciais, faltava estrutura e recursos 
para realizar essa tarefa, para além do fato de que os periódicos costuma-
vam ter tiragens reduzidas. Não fosse isso o bastante, as próprias bibliote-
cas estrangeiras precisavam ter interesse em recepcionar e armazenar essa 
literatura, o que não era frequente (GUEDES, 2014, p. 32). Assim, já que 
não bastava simplesmente indicar a pesquisa nacionalmente produzida, mas 
era preciso superar barreiras quanto ao reconhecimento de sua qualidade, a 
SciELO se estruturou também para ser repositório bibliográfico dos perió-
dicos nacionais, empregando o acesso aberto como forma de viabilizar ao 
máximo sua leitura e difusão. 

Outra forma de aumentar a visibilidade dos periódicos nacionais era pela 
capacitação dessas revistas, melhorando seus parâmetros de funcionamento 
como forma de subir o fator de impacto a elas atribuído. Uma das medi-
das tomadas nesse sentido foi a incorporação desses periódicos à base de 
dados do Google Acadêmico, o que resultou em um vertiginoso aumento 

16 A percepção de que o fator de impacto não é ferramenta adequada para estimar a qualidade da 
pesquisa veiculada em periódicos científicos não é nova, tendo inclusive sido articulada em uma 
declaração para demandar novas práticas de avaliação de qualidade no campo acadêmico, a Decla-
ração de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa (SAN FRANCISCO DECLARATION ON 
RESEARCH ASSESSMENT, 2012). Explicando por que o fator de impacto não é adequado 
para essa função, Alan Packer aponta diversas razões: “The research communicated via local jour-
nals has lower impact in terms of citations per article than that communicated via the journals 
produced by developed countries. The former might be perceived as lower quality, but this per-
ception may be due to several reasons. For example, the problems investigated in the study may 
have regional instead of international significance, the paper may not have been written in En-
glish, or the researchers may not have had international collaborators” (RAJAGOPALAN, 2015).
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dos acessos a essas revistas (PACKER et al., 2014, p. 47). Essa melhoria pro-
gressiva dos fatores de impacto gerou, por consequência, um aumento na 
indexação dos periódicos nacionais em plataformas internacionais: em 2015, 
65% dos periódicos da SciELO Brasil eram cobertos pelos principais bancos 
de dados de pesquisa científica internacional (RAJAGOPALAN, 2015), pelo 
que se pode dizer que a SciELO contribuiu para a qualificação da comu-
nidade editorial nacional e inserção da pesquisa brasileira no cenário global.

Problemas, entretanto, ainda persistem. Ainda que a indexação interna-
cional tenha contribuído para a visibilidade da pesquisa brasileira, os perió-
dicos nacionais ainda sofrem com fatores de impacto inferiores àqueles atri-
buídos aos periódicos de países desenvolvidos, sendo esse o “calcanhar de 
Aquiles” do projeto (PACKER e MENEGHINI, 2014, p. 19). Ao encontro 
desse diagnóstico vem o costume de usar os periódicos nacionais como es-
paço para aprendizado de redação e publicação de artigos científicos, bem 
como para escoar pesquisas que não foram aprovadas por periódicos es-
trangeiros (PACKER e MENEGHINI, 2014, p. 23), o que contribui para 
perpetuar a percepção de que esses periódicos veiculam pesquisas menos 
interessantes do que aquelas disponíveis nos seus renomados pares externos.

2.3. Portaria FaPESP Cta n. 01/2019

Em fevereiro de 2019, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo publicou a Portaria CTA n. 01, responsável por instituir a “Política 
para Acesso Aberto às Publicações Resultantes de Auxílios e Bolsas Fapesp” 
(FAPESP, 2019a). A rigor, como o próprio documento deixa antever, a po-
lítica para acesso aberto da Fundação data já de 2008, quando, em uma reu-
nião de seu Conselho Superior, decidiu-se pelo apoio da Fapesp à instalação 
de repositórios institucionais nas instituições de ensino e pesquisa do Estado 
para divulgação de trabalhos científicos (FAPESP, 2019b). Assim, a portaria 
em questão robustece esse movimento em favor do acesso aberto, regula-
mentando a forma de divulgação dos resultados de pesquisa decorrentes das 
bolsas e dos auxílios concedidos.

A portaria se aplica à publicação de qualquer artigo ou produto de 
pesquisa que decorra de apoio, total ou parcial, da Fundação, em qualquer 
uma das suas modalidades de apoio, o que inclui as diversas categorias de 
Bolsas, Auxílios à Pesquisa e Programas existentes. A forma de adimplir 
com os compromissos estabelecidos é a disponibilização desses resultados 
de pesquisa em repositórios de acesso universal e aberto. Garante-se o cará-
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ter obrigatório da portaria pela inclusão de suas disposições nos Termos de 
Outorga da Fundação, que são os contratos firmados entre ela e os Pesqui-
sadores para a liberação de recursos para pesquisas.

As razões da opção da Fapesp pelo acesso aberto são expostas no anexo 
da portaria, em que a Política para Acesso Aberto é efetivamente introduzida 
(2019b). Ainda que o documento apresente trechos que articulam ideias no 
sentido de que comunicação é uma das bases para o avanço do conheci-
mento, de que o acesso o mais abrangente possível aos resultados de pes-
quisa colabora com o desenvolvimento socioeconômico e cultural das na-
ções e de que a ciência progride de forma mais eficiente quando se assegura 
o acesso irrestrito aos resultados de pesquisas científicas – ideias essas que 
apontam no sentido de que o acesso aberto seria essencial para o funcio-
namento adequado da investigação científica –, essa não parece ser a única 
motivação para a escolha feita em favor do acesso aberto. O trecho a seguir 
é bastante exemplificativo dos outros fatores que pressionam nessa direção: 

O movimento de acesso aberto é particularmente importante para os países 
em desenvolvimento, como o Brasil, cujo desenvolvimento científico traz e se 
beneficia do aumento do impacto das suas pesquisas. A ciência feita em São 
Paulo pode se beneficiar do acesso aberto e ao mesmo tempo ganhar maior 
visibilidade mundial. O desafio que se enfrenta é, por um lado, o de promover o acesso 
aberto às fontes de informação e conhecimento científico gerado internacionalmente e, 
por outro, promover e sustentar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto da produção 
científica nacional. (FAPESP, 2019b; destaques nossos)

O acesso aberto parece ser mobilizado dentro da portaria, portanto, 
para fazer avançar simultaneamente dois objetivos: (i) acesso aberto a resul-
tados de pesquisa produzidos internacionalmente e (ii) inserção da produ-
ção científica nacional. Isso permite levantar o argumento de que há uma 
“dupla missão” associada ao acesso aberto dentro do contexto de produção 
científica em que a portaria se insere.

Esse cuidado da Fapesp para com a inserção internacional da pesquisa 
brasileira parece repercutir nas disposições de sua política em relação aos 
periódicos de assinatura, a qual aparenta ser bastante receptiva desse modelo 
de negócios.17 De forma concreta, é possível identificar essa influência no 
fato de que o acesso aberto dentro da portaria se resume à publicação de 

17 “Portanto, é necessário e oportuno que, sem prejudicar a publicação nestas prestigiadas revistas de circu-
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versões da pesquisa em repositórios institucionais – o que não impede a sua 
publicação em periódicos de assinatura – e no fato de que quem orienta as 
políticas para disponibilização em acesso aberto ao fim e ao cabo são edi-
toras, não a Fundação. Essa delicadeza se estende ainda para a definição do 
período de latência entre a publicação das pesquisas em periódicos e a sua 
liberação para upload em repositórios institucionais: aquilo que for compa-
tível com as restrições impostas pela revista e que, segundo o mesmo docu-
mento, costuma variar entre seis e doze meses de resguardo.18

3. cONcEItOS GlOBAIS, cONtExtOS lOcAIS: O AcESSO ABERtO DENtRO DAS 
INIcIAtIvAS DA cOAlIZãO S, ScIElO E PORtARIA ctA N. 01/2019

Da exposição dos três programas selecionados, é perceptível como o con-
ceito de “acesso aberto” é mobilizado em cada uma das iniciativas por dife-
rentes razões. A Coalizão S faz uso da expressão de forma bastante enfática 
para estruturar uma oposição ao processo de cercamento do saber que os 
periódicos baseados em assinaturas viabilizam. Constata-se isso pela utili-
zação, quando se justifica a pertinência da medida, de construções como 
“a cobrança do acesso a publicações constitui uma completa anomalia”,19 
“monetizar o acesso a resultados de pesquisa está em desacordo com a es-
sência do método científico”20 e, mais precisamente, “não existe justificativa 
para esse estado de coisas, que deve ser, portanto, extinto”.21

lação internacional, sejam estabelecidas políticas e instrumentos que facilitem e organizem a sua dis-
ponibilização sistemática em acesso universal e aberto na Web” (FAPESP, 2019b; destaque nosso).

18 “Nesse contexto, a FAPESP, com o objetivo de contribuir para ampliar e fortalecer a visibilidade 
da pesquisa brasileira e aumentar o seu impacto, estabelece que os textos completos de artigos 
ou outros tipos de comunicação científica, originados de pesquisas e projetos por ela financiados, 
parcial ou totalmente, e publicados em periódicos internacionais sejam depositados em repositó-
rio institucional de trabalhos científicos, seguindo-se a política para disponibilização em acesso 
aberto de cada revista, logo que os manuscritos sejam aprovados para publicação ou em prazo 
compatível com as restrições de cada revista” (FAPESP, 2019b).

19 “Publication paywalls are withholding a substantial amount of research results from a large frac-
tion of the scientific community and from society as a whole. This constitutes an absolute ano-
maly […]” (COALITION S, 2020b).

20 “Monetising the access to new and existing research results is profoundly at odds with the ethos 
of science” (COALITION S, 2020b).

21 “There is no longer any justification for this state of affairs to prevail and the subscription-based 
model of scientific publishing, including its so-called ‘hybrid’ variants, should therefore be ter-
minated” (COALITION S, 2020b).
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O caso dos programas da Fapesp, contudo, é mais intrincado. A iniciativa 
da SciELO apresenta a ideia de acesso aberto por razões completamente dis-
tintas daquelas mobilizadas pela Coalizão S. A exemplo disso, tem-se o fato 
de que o “adequado funcionamento do método científico”, uma justifica-
tiva tão cara ao programa europeu e que demanda o acesso irrestrito tanto 
(i) para conhecer a literatura existente quanto (ii) para permitir a avaliação 
das conclusões de um estudo pela maior quantidade possível de pesquisa-
dores, não aparece sequer uma vez como argumento nas fontes secundárias 
e documentos sobre a SciELO para justificar sua opção pelo acesso aberto.

Bem ao contrário, o que a SciELO faz questão de que conste quando 
apresenta seu método de publicação é que este é voltado a garantir visibili-
dade à literatura divulgada em seus periódicos, ajudando a resolver o fenô-
meno da “ciência perdida” que afeta os países em desenvolvimento.22 Assim, 
enquanto o acesso aberto surge como algo de importância intrínseca dentro 
da proposta da Coalizão S, indispensável para que a ciência avance de ma-
neira eficiente, no caso da SciELO ele aparece instrumentalizado, impor-
tante na medida em que favorece a inserção da literatura científica prove-
niente do Sul Global.

A Portaria CTA n. 01/2019 apresenta caso ainda mais interessante, por-
que parece se situar entre essas duas propostas sobre o porquê de se utilizar o 
acesso aberto. Ao mesmo tempo em que o anexo da portaria – responsável 
por efetivamente introduzir a Política de Acesso Aberto da Fapesp – mobi-
liza ideias semelhantes àquelas apresentadas pela Coalizão S,23 no momento 
de apresentar os desafios que a Política de Acesso Aberto procura efetiva-
mente endereçar não deixa de listar novamente a questão da visibilidade da 
pesquisa nacional.24 Aliás, o caráter misto que o acesso aberto assume dentro 

22 “Scientific Electronic Library Online (SciELO) é um modelo para a publicação eletrônica co-
operativa de periódicos científicos na Internet. Especialmente desenvolvido para responder às 
necessidades da comunicação científica nos países em desenvolvimento e particularmente na 
América Latina e Caribe, o modelo proporciona uma solução eficiente para assegurar a visibili-
dade e o acesso universal a sua literatura científica, contribuindo para a superação do fenômeno 
conhecido como ‘ciência perdida’” (SCIELO, 2019).

23 A importância desses elementos para a justificativa da Fapesp pode ser percebida pelo fato de que 
o primeiro parágrafo do anexo da portaria já começa introduzindo essas ideias: “Comunicação 
é uma das bases para o avanço do conhecimento. O acesso mais abrangente possível aos resulta-
dos da pesquisa científica contribui decisivamente para o desenvolvimento social, econômico e 
cultural das nações. E a ciência de modo geral progride mais rápida e eficazmente com o acesso 
livre e irrestrito aos resultados da pesquisa científica [...]” (FAPESP, 2019b). 

24 “A ciência feita em São Paulo pode se beneficiar do acesso aberto e ao mesmo tempo ganhar 
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da portaria é perceptível quando esta informa que a ciência paulista poderia, 
ao mesmo tempo, se beneficiar do acesso aberto para seus processos internos 
e para alcançar maior visibilidade nacional.25 

Argumenta-se aqui que esses diferentes usos da expressão “acesso 
aberto” nos três programas indicados decorrem das especificidades locais 
relacionadas à forma como cada uma dessas iniciativas se insere no cenário 
da produção internacional do conhecimento científico.

A frente de oposição à privatização do conhecimento criada pela Coali-
zão S é uma resposta clara à “grande narrativa da produção acadêmica” que 
é apresentada na primeira seção deste capítulo. Isso é perceptível porque o 
modelo de publicação predominante nos países que participam dessa inicia-
tiva se assenta na atuação das grandes editoras comerciais, responsáveis pela 
frenética apropriação privada do conhecimento científico que tem aconte-
cido nas últimas décadas. É por serem diretamente afetadas por essa investida 
privatizante das editoras que as agências de fomento partícipes da Coalizão 
criticam tão diretamente o modelo de negócio empregado por essas organi-
zações. Ao mesmo tempo, qualquer proposta ambiciosa de reformulação do 
mercado editorial nesses países – nesse caso, em favor do acesso aberto – não 
pode ser concebida sem se atentar à importância das editoras. Entre outros 
motivos, é por isso que a Coalizão apresenta tantas propostas para conver-
ter esses agentes em modelos de publicação baseados no acesso aberto: são 
partes centrais do modus operandi da publicação acadêmica nessas localidades.

A questão não é que a Fapesp – ou o Brasil – não sejam afetados pela 
privatização do conhecimento levada a cabo pelas grandes editoras comer-
ciais. Diante dos recursos limitados que são destinados à Ciência e Tecnolo-
gia no país e até mesmo por questões cambiais, é bem provável que sejam 
até mais afetados que os países do Norte Global. O ponto é que a ciência 
produzida no contexto brasileiro precisa lidar com outros problemas (ainda) 
mais prementes, a começar pelo reconhecimento por parte dos pesquisado-
res de outros países da existência e qualidade da pesquisa nacional. 

O contexto em que a SciELO foi lançada era marcado por um fenô-
meno que ficou conhecido como “ciência perdida”, que pode ser descrito 
como o fato de que grande parte da ciência produzida nos países em de-

maior visibilidade mundial. O desafio que se enfrenta é, por um lado, o de promover o acesso 
aberto às fontes de informação e conhecimento científico gerado internacionalmente e, por 
outro, promover e sustentar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto da produção científica nacional” 
(FAPESP, 2019b, destaque nosso).

25 Vide nota 24 supra.
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senvolvimento à época não era reconhecida como de qualidade pelos pe-
riódicos internacionais a ponto de ser publicada; quando conseguiam ven-
cer as barreiras de publicação, essas pesquisas ainda precisavam lidar com 
vieses inconscientes da comunidade internacional, que não costumava ler 
essas publicações ou atribuir-lhes o devido crédito26 (GIBBS, 1995). O 
trabalho de Gibbs é central para a criação da SciELO, uma vez que a re-
ferência a essa publicação é feita nas fontes secundárias produzidas pelos 
fundadores do programa – Abel Packer e Rogério Meneghini (PACKER e 
MENEGHINI, 2014, p. 17; SANTOS e PACKER, 2014, p. 82) – e o con-
ceito de “ciência perdida” é expressamente mobilizado quando a própria 
SciELO justifica sua razão de existir.27

A reportagem aponta que o percentual de periódicos de países em 
desenvolvimento que constavam nos sistemas de indexação internacional 
vinha em queda desde 1980, tendo caído 40% no intervalo 1981-1993; à 
época, apenas 2% da produção científica que constava nessas plataformas 
era proveniente de países em desenvolvimento. Diante dessa situação e do 
apego à utilização do fator de impacto para estimativa da qualidade dos ar-
tigos científicos, grande parte da produção científica nacional tinha uma es-
pécie de “existência fantasma” para os pesquisadores de outros países, além 
de sofrer com os efeitos de um círculo vicioso que perpetuava esse fator de 
impacto pouco relevante, uma vez que as pesquisas eram pouco citadas exa-
tamente por não estarem nos periódicos indexados, e que os periódicos em 
que esses trabalhos circulavam não eram indexados porque não publicavam 
pesquisas com fator de impacto considerável.

Aceita a premissa vigente no período, de que pesquisa de qualidade era 
aquela que circulava dentro de periódicos com fator de impacto elevado, as 
bibliotecas internacionais não tinham o menor interesse em adquirir perió-
dicos que não fossem listados nos sistemas de indexação (PACKER e ME-
NEGHINI, 2014, p. 17; SANTOS e PACKER, 2014, p. 94). Assim, a ideia 
de acesso aberto aparece na SciELO como forma de viabilizar essa inserção, 

26 Nem todos os vieses eram tão inconscientes assim. Como a reportagem produzida por Gibbs 
apresenta, autoridades de certos periódicos influentes à época eram bem explícitas quanto à visão 
depreciativa que tinham dos pesquisadores do Sul Global. “If you see people making multiple 
mistakes in spelling, syntax and semantics, you have to wonder whether when they did science 
they weren’t also making similar errors of inattention” e “very poor countries have much more 
to worry about than doing high-quality research. There is no science there” (GIBBS, 1995, p. 
96-97).

27 Vide nota 22 supra.
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tentando de todas as formas romper com esse isolamento a que era relegada 
a pesquisa científica nacional. 

Mesmo sendo este o contexto em que surge a SciELO e compreendido 
o porquê de o acesso aberto ser uma escolha necessária para facilitar a in-
serção da pesquisa nacional, entender as particularidades do sistema edito-
rial brasileiro demonstra que a utilização do acesso aberto não representava 
uma “opção” propriamente dita. É dizer: é inadequado atribuir à SciELO 
uma instrumentalização da ideia de acesso aberto como forma de permitir 
a inserção da pesquisa brasileira em redes internacionais. E assim é porque 
o acesso aberto era a realidade vivida pelo sistema editorial brasileiro desde 
sempre, conduzido por associações de pesquisadores e marcado pela ausên-
cia de editoras comerciais (PACKER e MENEGHINI, 2014, p. 22). Não 
havia recursos para sustentar um modelo de publicação baseado em assi-
naturas (PACKER e MENEGHINI, 2014, p. 21), de forma que a SciELO 
nada mais fez do que reproduzir a lógica de publicação nacional para o am-
biente virtual e em escala internacional. 

Assim, a atribuição de um papel pioneiro à SciELO enquanto promo-
tora do acesso aberto – quatro anos antes do surgimento dos movimentos 
internacionais ao redor dessa ideia, conforme articulados pela declaração de 
Budapeste – é parcialmente descabida, porque nada havia de vanguardista 
em seu modo de atuação.28 

O contexto da Portaria CTA n. 01/2019 não está desvinculado das cir-
cunstâncias que levaram à criação da SciELO; isso pode ser afirmado pela 
permanência da ideia de se aumentar a visibilidade e acessibilidade da pro-
dução científica nacional.29 Entretanto, o que se entende por “visibilidade” 
no momento histórico de edição da portaria é diferente da percepção que 
vigia quando da criação da SciELO. Como já afirmado, a SciELO surge 
para lidar com os problemas da falta de indexação dos periódicos nacionais 
e da dificuldade das pesquisas nacionais em serem aceitas nos periódicos in-
ternacionais, de forma que visibilidade e acesso aberto aqui se relacionam 
muito à ideia de criar condições para que a pesquisa nacional seja conhecida 

28 Isso fica bem explícito no seguinte trecho em que Rogério Meneghini, cofundador da SciELO, 
trata do assunto: “Não sentíamos este pioneirismo no contexto do Acesso Aberto, pois na época 
esta expressão sequer existia e apenas no início do milênio houve início do movimento. Eu cos-
tumo dizer que nós nascemos Acesso Aberto antes do movimento internacional nesta direção ter 
sido iniciado” (GUEDES, 2014, p. 35). 

29 Vide nota 24 supra.
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por pesquisadores de outros países que, fazendo uso dos sistemas de indexa-
ção, não encontram as pesquisas brasileiras. 

Para a portaria, endereçar visibilidade lida com questões radicalmente 
diferentes. No contexto de 2019, a pesquisa nacional efetivamente conse-
guiu passar pelos testes de qualidade para publicação nos renomados pe-
riódicos internacionais – o que não acontecia em 1998. O problema de 
visibilidade surge em decorrência do paywall que marca esses periódicos 
de editoras comerciais – a mesma questão que motiva as ações da Coali-
zão S por acesso aberto. Assim, acesso aberto no contexto da portaria de 
2019 surge para endereçar o mesmo problema que resultou na criação da 
SciELO – a falta de visibilidade da pesquisa nacional –, mas que agora é 
causada por outros fatores – o paywall dos grandes periódicos científicos –, 
o que aproxima a causa do problema da conjuntura que resultou na criação 
da Coalizão S. Isso é interessante porque, mesmo com a inserção da produ-
ção científica local nas cadeias globais de circulação do conhecimento, isso 
não resulta em condições equivalentes àquelas desfrutadas pelos tradicionais 
agentes desse sistema – os países desenvolvidos. Os percalços oriundos da 
condição de ser país em desenvolvimento – com inserção historicamente 
precária nesses círculos – deixam suas marcas.

Ainda que se possa argumentar que todo movimento que pleiteia acesso 
aberto busca ao fim e ao cabo lidar com questões de visibilidade, de forma 
que os problemas enfrentados pela Coalizão S e pela Portaria CTA n. 
01/2019 seriam os mesmos, é possível identificar elementos que apontam 
como “visibilidade” tem um teor diferenciado para essa última, reforçando 
sua aproximação com as preocupações originais que justificaram a criação 
do projeto SciELO. 

A SciELO surge para lidar com o fenômeno da exclusão da pesquisa 
científica nacional das cadeias globais de conhecimento. Esse fenômeno 
está parcialmente resolvido na conjuntura que rodeia a Portaria CTA n. 
01/2019, visto que agora é mais recorrente a publicação em periódicos 
internacionais. Entretanto, isso ainda é algo delicado; é muito diferente do 
contexto da Coalizão S, em que publicar nesses periódicos renomados é 
questão habitual.

A percepção de que, para a Portaria de 2019, publicar nesses espaços 
globais é uma vitória em si e que não pode ser posta em xeque é possível 
quando se pensa em como o tratamento dispensado aos periódicos inter-
nacionais é diferente na regulamentação da portaria e naquela apresentada 
pela Coalizão S. Na primeira, o único canal de acesso aberto aceito são os 
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repositórios institucionais – que são compatíveis com a publicação em pe-
riódicos de assinatura, como costumam ser os principais periódicos existen-
tes (FAPESP, 2019b). Ainda, não se estipula qualquer direcionamento mais 
preciso sobre política de acesso aberto, a qual deve ser praticada “no que for 
compatível” com as práticas editoriais das grandes revistas. Por fim, não há 
qualquer restrição quanto a períodos de latência, questão que fica – nova-
mente – de acordo com a política editorial dos periódicos.30 Enquanto isso, 
a Coalizão ataca diretamente o modelo de negócios das editoras comerciais 
(COALITION S, 2020b), estabelece a impossibilidade de que os direitos 
autorais sejam cedidos às editoras (COALITION S, 2020c), bem como que 
períodos de latência entre a publicação em periódico fechado e a dispo-
nibilização da versão do autor em repositório institucional são inaceitáveis 
(COALITION S, 2020c).

Dessa forma, ainda que tanto Coalizão S quanto Portaria CTA n. 
01/2019 se insurjam contra os problemas causados pelo paywall, a aborda-
gem da Fapesp é muito mais contida. Isso porque, por mais que se queira 
estimular práticas de acesso aberto, não se pode pôr em risco a abertura 
conquistada nos últimos anos pela pesquisa nacional junto aos grandes pe-
riódicos científicos. Assim, acesso aberto para a Portaria de 2019 mobiliza 
duas dimensões de “visibilidade”: (i) a visibilidade almejada nos primórdios 
da SciELO, que foi conquistada em certa medida e que não se pode perder; 
e (ii) a visibilidade obstada pelo paywall e que – assim como na Coalizão S 
– se busca recuperar.

Por fim, é importante destacar que todas as três iniciativas – a seu modo 
e de acordo com seu contexto – buscam endereçar os elementos da econo-
mia de prestígio que marcam o ambiente acadêmico. A SciELO, cujo prin-
cipal obstáculo era o baixo fator de impacto das pesquisas nacionais, o que 
resultava na sua exclusão dos grandes repositórios existentes, se constituiu 
como um sistema de indexação complementar a essas estruturas, criando 
um mecanismo de visibilidade e identificação para as pesquisas veiculadas 
em periódicos nacionais não listados nessas plataformas. Ainda, a iniciativa 

30 “Nesse contexto, a FAPESP, com o objetivo de contribuir para ampliar e fortalecer a visibilidade 
da pesquisa brasileira e aumentar o seu impacto, estabelece que os textos completos de artigos 
ou outros tipos de comunicação científica, originados de pesquisas e projetos por ela financiados, 
parcial ou totalmente, e publicados em periódicos internacionais sejam depositados em repositó-
rio institucional de trabalhos científicos, seguindo-se a política para disponibilização em acesso aberto 
de cada revista, logo que os manuscritos sejam aprovados para publicação ou em prazo compatível 
com as restrições de cada revista” (FAPESP, 2019b; destaques nossos).
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se esforçou para aumentar o fator de impacto das revistas nacionais, o que 
aconteceu, por exemplo, quando conseguiu atrelar seu banco de dados ao do 
Google Acadêmico, o que elevou exponencialmente a quantidade de acessos 
aos artigos veiculados (PACKER et al., 2014, p. 47). Para combater as visões 
depreciativas a respeito da qualidade da pesquisa nacional – que findavam 
por reforçar os efeitos de exclusão decorrentes do baixo fator de impacto 
dos periódicos brasileiros –, a SciELO se responsabilizou pela profissiona-
lização do corpo editorial nacional, contribuindo para uma imagem mais 
séria e científica do trabalho de editoração e das publicações dele decorren-
tes (PACKER e MENEGHINI, 2014, p. 25). Ao melhorar os mecanismos 
de inserção da publicação científica nacional – e em um cenário em que 
o acesso aberto não representava novidade a ameaçar as formas vigentes de 
organização da economia do prestígio –, a Fapesp aumentou as chances de 
sucesso na implementação da SciELO, de forma que questionamentos a res-
peito da sua modalidade de publicação irrestrita e gratuita são desconhecidos.

As duas outras iniciativas são muito recentes para serem avaliadas por 
seus resultados, mas também se atentam ao funcionamento da economia 
de prestígio. A Portaria CTA n. 01/2019, ainda que estabeleça pressão pelo 
acesso aberto, o faz da forma mais cautelosa possível, para não impedir a in-
serção dos pesquisadores nacionais nas redes globais de conhecimento, que 
são constituídas pelos grandes periódicos internacionais. A ampla liberdade 
concedida a essas organizações para pautar como o acesso aberto será im-
plementado, associada ao respeito a esses canais como forma de divulgação 
científica válida e qualificada, preserva o funcionamento corrente da eco-
nomia do prestígio no ambiente acadêmico, de forma que as disposições 
da portaria devem ser implementadas sem grandes percalços. A resistência 
à liberação dos resultados para publicação em repositórios institucionais 
deve ser contrabalanceada pela influência da Fapesp para com o meio aca-
dêmico, haja vista que a Fundação é um dos principais agentes existentes 
em território nacional para a concessão de recursos a pesquisas, e o respeito 
aos Termos de Outorga – que incorporaram as disposições da portaria – é 
condição indispensável para o recebimento desses valores.

As mudanças que vão mais diretamente de encontro ao funcionamento 
da economia do prestígio no ambiente acadêmico são as almejadas pela 
Coalizão S. Entretanto, também essa proposta está ciente do modus operandi 
da comunidade científica,31 apresentando estratégias inovadoras para tentar 

31 “We also understand that researchers may be driven to do so [report their outcomes in publications 
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contornar a situação e reformular a maneira pela qual o prestígio é aferido 
nesse ambiente. 

Em primeiro lugar, reconhecendo que o elemento que assegura a per-
petuidade do modelo de assinatura é o alto fator de impacto associado a 
periódicos tradicionais – e a função atribuída a esse indicador como esti-
mativa da qualidade de uma pesquisa científica –, a Coalizão assume como 
compromisso que seus membros não poderão mais, em suas decisões sobre 
alocação de recursos, considerar a forma de publicação, a editora ou o fator 
de impacto de um respectivo periódico, devendo, antes, se atentar ao mérito 
intrínseco da pesquisa realizada.32 Se implementada adequadamente, essa 
medida implicará uma reformulação considerável do ambiente acadêmico, 
uma vez que, com avaliações de qualidade baseadas em critérios substanti-
vos, a importância dos periódicos como alocadores de prestígio deixará de 
existir, sendo essa função transferida para quem se encarregar dessa função 
de análise material, provavelmente pareceristas, que não estão formalmente 
associados à estrutura de funcionamento das editoras comerciais. Os impac-
tos da conversão desse compromisso em realidade não podem ser plena-
mente estimados, mas tendem a ser substanciais.

Ainda, como forma de aproveitar os mecanismos já existentes para alo-
cação de prestígio, a Coalizão criou a possibilidade de se converter periódi-
cos de assinatura em periódicos de acesso aberto – o que faz por meio dos 
contratos de “periódicos transformativos”. Ainda a esse respeito, é interes-
sante que as editoras que decidam passar por esse processo precisem declarar 
publicamente seu compromisso para com o modelo de acesso aberto, o que 
potencializa o efeito dessa conversão, ao pressionar também outras editoras 
existentes a modificar seu modelo de negócios (COALITION S, 2020d).

Por fim, a meta de estabelecer critérios rigorosos para aferição da quali-
dade das estruturas de acesso aberto – periódicos, plataformas e repositórios 
– tem como objetivo garantir que essa estrutura nascente de veiculação do 
conhecimento científico possa ser reconhecida pela comunidade acadêmica 
como apta a avaliar a qualidade das pesquisas produzidas, o que é indispen-

that will be locked behind paywalls] by a misdirected reward system which puts emphasis on the wrong 
indicators (e.g. journal impact factor). We therefore commit to fundamentally revise the incentive and 
reward system of science, using the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) 
as a starting point” (COALITION S, 2020b; destaques nossos).

32  “The Funders commit that when assessing research outputs during funding decisions they will 
value the intrinsic merit of the work and not consider the publication channel, its impact factor 
(or other journal metrics), or the publisher” (COALITION S, 2020c).

https://sfdora.org/
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sável para que seu processo de atribuição de prestígio acadêmico possa ser 
reconhecido como legítimo. Caso contrário, cria-se uma estrutura incapaz 
de suprir as funções demandadas pela comunidade científica, o que pressio-
nará contra o sucesso de todo o modelo de acesso aberto.

O plano de reestruturação da economia do prestígio intentando pela 
Coalizão S se assenta, portanto, em três bases: (i) alteração expressa dos me-
canismos pelos quais o prestígio é aferido dentro da comunidade acadêmica; 
(ii) cooptação das estruturas responsáveis pelo desempenho dessa tarefa no 
atual cenário de organização da atividade científica; e (iii) criação de novas 
organizações para o exercício dessa tarefa de atribuição do prestígio acadê-
mico, desde sempre associadas ao modelo de acesso aberto. O sucesso ou 
não dessas medidas é algo que ao futuro pertence, ficando a sugestão para 
que outros estudos se debrucem sobre essa questão.

cONcluSõES

O presente capítulo procurou apresentar de que forma são constituídas 
três estratégias para a implantação da ideia de acesso aberto ao co-

nhecimento científico – Coalizão S, plataforma SciELO e Portaria CTA n. 
01/2019 –, evidenciando, ao mesmo tempo, qual a motivação para o uso 
da ideia de “acesso aberto” em cada um desses programas. A hipótese que 
orientou esse estudo – e que restou comprovada – é que cada uma das ini-
ciativas faria emprego do conceito de “acesso aberto” de uma forma dife-
renciada, refletindo a posição das organizações responsáveis por esses proje-
tos nas cadeias globais de produção do conhecimento científico. 

Para permitir o correto endereçamento dessa questão, a primeira seção 
deste capítulo apresentou uma breve recuperação histórica da trajetória de 
publicação acadêmica, a qual segue em grande parte a história de publicação 
acadêmica dos países do Norte Global. A importância dessa seção era desta-
car como os periódicos científicos absorveram a importante tarefa de alocar 
prestígio dentro do ambiente acadêmico, propiciando a quem gerencia essa 
atividade – no caso, as grandes editoras comerciais – uma alta capacidade de 
extrair renda e interferir na condução das atividades da comunidade cien-
tífica. A partir dessa posição vantajosa em que esses atores se encontram, o 
capítulo apresentou o projeto de cercamento do conhecimento científico 
por eles realizado, introduzindo o cenário que faz com que estratégias de 
resistência a esses cercamentos tenham ganhado momento nas últimas déca-
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das. Apresenta, portanto, as condições que justificam as medidas selecionadas 
para observação neste estudo.

A segunda seção foi responsável por apresentar uma descrição dos con-
tornos gerais de cada uma dessas iniciativas, mostrando igualmente como a 
ideia de “acesso aberto” é mobilizada e quais são as razões por trás da esco-
lha dessa modalidade de divulgação do conhecimento científico dentro de 
cada programa. Essa etapa serve primordialmente para fornecer os elemen-
tos para a análise empreendida na terceira seção deste capítulo. 

É no terceiro bloco que as descrições dos programas são comparadas e 
que a hipótese levantada na introdução, a respeito das diferentes motiva-
ções para o uso do “acesso aberto”, é submetida a teste. Como restou de-
monstrado, cada um dos programas se insere, de acordo com seu contexto 
histórico, em uma posição na cadeia global de produção do conhecimento 
científico, o que marca sobremaneira a forma como a ideia de acesso aberto 
foi moldada. A SciELO se insere em um cenário em que a ciência nacio-
nal está quase completamente excluída das cadeias globais de produção do 
saber, de forma que “acesso aberto” é mobilizado substancialmente como 
forma de inserção, sem uma natureza de embate contra o modelo estabele-
cido de distribuição do conhecimento científico. No outro extremo, temos 
a Coalizão S, que, diante de sua posição central para as cadeias globais de 
produção de conhecimento e dos efeitos deletérios causados pela privati-
zação operada pelas grandes editoras comerciais, se estrutura como uma 
frente de resistência manifesta contra o processo de apropriação privada do 
saber científico. No meio dessas duas situações está o Brasil contemporâ-
neo, representado pela Portaria CTA n. 01/2019: mais inserido nas redes 
internacionais de produção de conhecimento, mas sem desfrutar da mesma 
influência dos países centrais para questionar os modelos vigentes para a 
organização dessa atividade. Sua motivação para utilização do acesso aberto 
é conseguir benefícios – livre acesso às publicações feitas em periódicos in-
ternacionais, a serem disponibilizadas em repositórios institucionais – sem 
perder a inserção adquirida nas últimas décadas. Nos três casos apresentados, 
o acesso aberto surge para lidar com problemas específicos, e para tanto se 
estrutura de formas também particulares. 

Clarear as motivações pelo uso do acesso aberto e os contextos em que 
essas ideias surgem é um exercício importante para evitar incorreções his-
tóricas quanto aos processos de propagação de conceitos. Agregar todos os 
usos locais de uma ideia sob uma única categoria global dificulta a correta 
caracterização e compreensão dos eventos que dão vazão a essas formas 
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de manifestação em específico. Um exemplo que esta pesquisa foi capaz 
de demonstrar é quanto ao suposto caráter pioneiro da SciELO ao adotar 
o acesso aberto em 1998: a ideia de acesso aberto surge no Brasil por um 
contexto particular – a forma de funcionamento da comunidade editorial 
à época –, nada tendo a ver com as mobilizações de resistência à privatiza-
ção do saber que começariam a se popularizar no começo do século XXI. 
Representa uma incorreição atribuir um caráter de vanguarda a essa inicia-
tiva, uma vez que ela não se inseria no contexto de debate desses termos 
e apenas emulava uma prática que já era corriqueira no cenário nacional.

Reconhecer a importância dos contextos locais também permite dis-
tinguir com maior clareza as motivações de iniciativas que foram conce-
bidas com um pequeno intervalo de tempo entre uma e outra. Apesar de 
a Coalizão S e a Portaria CTA n. 01/2019 terem um intervalo de poucos 
meses entre seus lançamentos, as razões pelas quais mobilizam o conceito 
de “acesso aberto” diferem significativamente entre si. Ainda que ambas se 
estruturem para de alguma forma lidar com a questão do paywall que atra-
palha o acesso a publicações feitas no cenário internacional, a abordagem 
da Coalizão é muito mais incisiva, porque não precisa lidar com a histórica 
dificuldade de inserção no cenário científico internacional que surge como 
passivo de todo país em desenvolvimento. 

Espera-se que esta pesquisa tenha sido capaz de apresentar uma visão 
mais completa sobre as três estratégias de promoção do acesso aberto sele-
cionadas neste estudo, bem como sobre as razões que motivaram a adoção 
desse modelo particular de divulgação do conhecimento científico em cada 
uma delas.
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CAPÍTULO 5
OS MASTERS OF THE CODE DA ADVOCACIA CONSULTIVA 
NO BRASIL
Taisa Afonso Loureiro

INtRODuçãO

O presente trabalho dialoga com o livro The Code of Capital: How the Law 
Creates Wealth and Inequality, de Katharina Pistor, o qual apresenta uma inte-
ressante análise acerca da construção do capital. Segundo ela, uma vez juri-
dicamente codificado, qualquer ativo1 pode ser transformado em capital e, a 
partir disso, protegido contra interesses de terceiros, possibilitando a geração 
de riqueza para o seu titular (PISTOR, 2019, p. 2).

O argumento geral da autora é de que a codificação jurídica do capital 
é um processo engenhoso, sem o qual o mundo nunca teria atingido o nível 
de concentração de riqueza que existe hoje (PISTOR, 2019, p. 3). Isso por-
que os diversos ativos existentes seriam seletivamente codificados, de forma 
a se atribuir a alguns maior poder de produção e proteção de riquezas pri-
vadas em detrimento de outros. A autora pontua que não é o ativo em si, 
mas a sua codificação jurídica que protege o respectivo titular das flutuações 
da economia, conferindo longevidade à sua riqueza e criando desigualdades 
(PISTOR, 2019, p. 6).

A partir das discussões apresentadas, o livro demonstra como o Direito 
ajuda a criar riqueza e desigualdade (PISTOR, 2019, p. 3). Nesse sentido, 
Pistor convida à reflexão sobre quem estaria por trás do processo de codi-
ficação, voltando seu olhar para os advogados. Estes, por meio de técnicas 
jurídicas adquiridas e aperfeiçoadas ao longo de séculos, em todo o mundo, 
seriam capazes, entre outras coisas, de escolher e aplicar tanto o melhor dis-
positivo legal quanto o sistema jurídico mais adequado à satisfação dos in-
teresses de seus clientes. Ademais, a autora explica como técnicas utilizadas 
séculos atrás para codificar propriedades rurais permanecem sendo utiliza-
das – após a devida adaptação para a realidade jurídica atual – no processo 

1 Em seu livro, Pistor usa o termo “ativo” (asset) de forma genérica, para indicar qualquer objeto, 
reivindicação, habilidade ou ideia, independentemente de sua forma. Para a autora, “ativo”, então, 
poderia ser um pedaço de terra, um prédio, uma promessa de pagamento futuro, uma ideia para 
um novo medicamento ou, até mesmo, uma sequência de códigos digitais (PISTOR, 2019, p. 2).
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de codificação de ativos imateriais, que existem somente na lei, tais como 
títulos, ações, expectativas e, até mesmo, ideias e conhecimento (PISTOR, 
2019, p. 11).

A partir dessas concepções apresentadas por Pistor, objetiva-se, com o 
presente trabalho, identificar quem são os Masters of the Code da advocacia 
consultiva no Brasil. A expressão, cunhada pela autora no sétimo capítulo 
de sua obra, identifica os advogados graduados em faculdades de Direito de 
elite, originariamente advindos do sistema da Common Law ou lá treinados 
(em especial, Estados Unidos e Reino Unido), e que não apenas usam e 
aplicam as leis já existentes, mas efetivamente criam novos direitos a partir 
de seus conhecimentos e habilidades jurídicas.2

Na primeira seção, discorre-se sobre o capítulo The Masters of the Code 
do referido livro, que servirá de embasamento para todo o trabalho, fazen-
do-lhe duas críticas. 

A primeira aborda a incompletude da concepção de advogado consul-
tivo apresentada, visto que Pistor não atribui a devida importância à litera-
tura sobre a criação de valores por advogados consultivos que se seguiu ao 
seu precursor Ronald Gilson, o qual foi apenas brevemente mencionado. 
Para fazer uma complementação à abordagem de Pistor, apresenta-se a visão 
dos principais autores da literatura referida.

A segunda é relativa ao entendimento da autora de que somente aos 
advogados advindos e atuantes no sistema de Common Law poderia ser atri-
buído o título de Masters. A esse respeito, indaga-se se a análise da autora 
pode ser considerada não apenas incompleta, mas também equivocada-
mente anglocêntrica, na medida em que se restringiu a países desenvolvidos, 
deixando de abranger países em desenvolvimento, do Sul Global, adeptos da 
Civil Law, tal qual o Brasil. 

Na segunda seção, pretende-se verificar se o perfil do advogado de su-
cesso desenhado por Katharina Pistor está em consonância com a prática e 
o reconhecimento do mercado advocatício brasileiro. Em outras palavras, se 
o perfil dos advogados mais premiados no Brasil enquadra-se naquele apre-
sentado pela autora, qual seja, advogados formados em escolas de Direito 

2 Chama-se a atenção do leitor para o fato de que a expressão “Masters of the Code” foi cunhada 
por Pistor como referência aos advogados originariamente advindos do sistema de Common Law 
ou lá atuantes e, com isso, não seria aplicável aos advogados no Brasil. Optou-se, contudo, por 
utilizar a expressão no presente trabalho como uma referência aos advogados brasileiros atuantes 
no país apenas para fins de colocar em diálogo a realidade brasileira e o livro objeto de análise.
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de elite, advindos do sistema da Common Law ou lá treinados. Para tanto, 
procede-se à coleta de dados e análise das três maiores premiações conferi-
das a advogados no Brasil – quais sejam, Chambers Latin America, The Legal 
500 Latin America, Who’s Who Legal Brazil –, levando-se em consideração o 
ano de 2019. 

Em seguida, procede-se à análise das premiações propriamente ditas, com 
a finalidade de discutir quais são os critérios utilizados em cada uma delas 
para a seleção dos advogados premiados. Nesse sentido, pretende-se analisar 
em detalhes as metodologias empregadas na escolha dos Masters no Brasil.

No tocante ao recorte metodológico, duas explicações são necessárias. 
Primeiro, a pesquisa englobou advogados brasileiros atuantes no país e lis-
tados somente nas categorias “Corporate”, “M&A” e “Capital Market”, tendo 
em vista que a literatura sobre a criação de valores por advogados consulti-
vos aponta, expressamente, que os advogados consultivos considerados para 
o desenvolvimento da literatura seriam os especializados e atuantes nos seto-
res de Corporate e M&A;3 além disso, Pistor aponta que o Direito societário 
e as leis referentes a fusões e aquisições e ao mercado de capitais são essen-
ciais à codificação do capital (PISTOR, 2019, p. 179). Ademais, a pesquisa 
se restringiu a 2019 porque o resultado das premiações dos anos anteriores 
não estava disponível para consulta pública nos respectivos sítios eletrônicos. 

Por fim, formula-se uma breve conclusão acerca de todo o trabalho.

1. cRítIcAS AO thE mAStERS Of thE cODE, DE KAthARINA PIStOR

O capítulo The Masters of the Code apresenta interessante análise acerca do 
papel dos advogados, do surgimento da profissão jurídica no mundo e de 
seu impacto na codificação do capital em diferentes sistemas jurídicos (PIS-
TOR, 2019, p. 159).

Pistor afirma que os advogados são comumente referidos como forne-
cedores de serviços, argumentando, contudo, que essa descrição subestima 
a sua contribuição para a codificação do capital e, por meio dela, para a 

3 Nesse sentido, Praveen Kosuri afirma que “Though differing in their conclusions, Gilson, Oka-
moto, and Schwarcz each focused on the narrow role of business lawyers in large public mergers 
and acquisitions (M&A) deals, and mostly execution work at that”. Em tradução livre: “Embora 
diferentes em suas conclusões, Gilson, Okamoto e Schwarcz se concentraram no restrito papel 
dos advogados consultivos em grandes transações de fusões e aquisições (M&A), e, basicamente, 
na execução dos respectivos trabalhos” (KOSURI, 2015, p. 464).
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criação e distribuição de riquezas na sociedade. De acordo com a autora, a 
maior parte dos advogados, de fato, apenas oferece seus serviços a clientes 
em troca do pagamento de honorários. No entanto, os verdadeiros Masters 
of the Code seriam aqueles que usam seu conhecimento técnico-jurídico, 
construído junto a clientes e a parceiros profissionais, para criar novos mo-
delos de capital. E, nesse processo, acabam criando novos modelos de capital 
a partir de roupagens jurídicas já existentes (PISTOR, 2019, p. 159-160). 

Afirma ainda que, para a criação desses novos modelos de capital, os ad-
vogados fazem uso do que a autora convencionou chamar de “módulos do 
código”.4 Pistor explica que o capital é codificado no Direito e, mais espe-
cificamente, em instituições de direito privado, incluindo os direitos reais de 
propriedade (property rights), de obrigações, empresarial, falimentar e con-
tratual. Para a autora, estes são os módulos do código, que conferem atribu-
tos jurídicos relevantes a ativos selecionados e, com isso, possibilitam uma 
vantagem comparativa sobre outros ativos no tocante à criação de novas 
riquezas e à proteção das anteriormente existentes (PISTOR, 2019, p. 21).

Pistor explica que, no passado, os países eram mais conservadores no 
cuidado com sua “soberania jurídica”, exigindo que os ativos localizados 
dentro de suas fronteiras obedecessem às respectivas leis sobre direitos reais 
de propriedade (property rights) (PISTOR, 2019, p. 160). A autora ainda co-
menta que o direito real de propriedade era padronizado em numerus clau-
sus, limitando os ativos que poderiam ser especificamente enquadrados no 
direito de propriedade então vigente (PISTOR, 2019, p. 160). Em contra-
partida, atualmente, nenhum país controla os limites do que e como os ad-
vogados codificam o capital nas leis. Apesar de ainda dependerem da auto-
ridade e legitimidade estatal que precisa ser conferida ao seu trabalho, para 
muitas de suas estratégias de codificação os advogados já podem selecionar 
e escolher o país que está disposto a fazê-lo.5

Os detentores do capital (que, no caso retratado pela autora, seriam os 
clientes de serviços advocatícios) valorizam muito os esforços de sua co-

4 Tradução livre da expressão “modules of the code” utilizada pela autora, a qual se entende que tam-
bém poderia ser traduzida como “áreas de conhecimento jurídico” ou “ramos do Direito”. No 
entanto, no presente trabalho, optou-se por uma tradução literal, em razão de sua proximidade 
com o título do livro, The Code of Capital.

5 A autora explica que, no caso de algum ativo financeiro enfrentar obstáculos regulatórios em de-
terminado país, o intermediário que emite esse ativo ou gerencia a conta em que está guardado 
pode ser realocado em outro país com jurisdição mais flexível; o mesmo se aplicando a obriga-
ções tributárias e legislações ambiental e trabalhista (PISTOR, 2019, p. 160).
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dificação. Pistor entende que, quando acionam seus advogados, há muito 
mais em jogo do que aconselhamentos jurídicos corriqueiros. Os clientes 
esperam por algo que só os tidos como melhores advogados conseguem 
entregar: forte prioridade de direitos para os ativos de sua escolha, durabi-
lidade sobre e acima da expectativa de vida dos ativos concorrentes, opção 
de converter ativos financeiros em dinheiro a qualquer momento e, acima 
de tudo, possibilidade de impor tudo isso, com força jurídica, contra todos 
(PISTOR, 2019, p. 160-161).

Pistor comenta que os advogados que projetam novos ativos têm pro-
funda familiaridade com leis, regras e regulamentos, geralmente de várias 
jurisdições, em especial as regras que visam restringir certas ações, e também 
o escopo, os limites e as possíveis exceções. Eles ainda dominam os módulos 
do código e, idealmente, em mais de um sistema jurídico (PISTOR, 2019, 
p. 160-161).

De acordo com a autora, codificar o capital é um trabalho que re-
quer conhecimento jurídico especializado, para que seja possível identificar 
oportunidades de inovação jurídica, com a devida proteção contra eventuais 
riscos. Nesse sentido, Pistor comenta que os Masters of the Code não apenas 
usam e aplicam o Direito existente; eles ativamente constroem novos direi-
tos, estando sujeitos apenas ao posterior escrutínio dos tribunais, sejam eles 
judiciais ou arbitrais (PISTOR, 2019, p. 162).

A autora afirma que os verdadeiros Masters of the Code são originaria-
mente advindos do sistema da Common Law ou lá treinados (em especial, 
Estados Unidos e Reino Unido), sendo frequentemente treinados em fa-
culdades de Direito de elite; eles são recrutados por grandes escritórios de 
advocacia e, depois de anos aprendendo o funcionamento das transações 
empresariais e trabalhando durante longas horas, tornam-se sócios. Ademais, 
esses advogados não estão “apenas” engajados na gestão de conhecimento; 
eles gerenciam o conhecimento sobre o Direito e sobre como usar os mó-
dulos do código para gerar riqueza (PISTOR, 2019, p. 162). 

A estreita relação dos Masters of the Code com o capital estaria represen-
tada por suas carteiras de clientes e pela elevada renda de tais advogados. 
Para a autora, essa informação é relevante porque os serviços prestados por 
escritórios de advocacia têm fim lucrativo – salvo as atividades pro bono, 
que são uma exceção –, e os elevados honorários advocatícios cobrados por 
advogados de destaque, em verdade, refletem a importância do valor que 
geram para seus clientes. E, para ela, o maior valor criado seria a partir da 
codificação do capital (PISTOR, 2019, p. 163).
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Pistor comenta que a concepção de advogado constante em seu livro 
difere de duas outras existentes na literatura. Uma representada por Ronald 
J. Gilson, que enxerga os advogados como engenheiros de custos de transa-
ção, pelo fato de navegarem em regulamentações complexas, estruturarem 
transações para evitar custos desnecessários e, de tempos em tempos, nego-
ciarem com reguladores estatais para obter autorização para transações mais 
aventureiras; e, ao assim fazerem, diminuem a tensão existente entre “for-
mas de transação empresarial” e “objetivos regulatórios”, reduzindo, com 
isso, os custos de transação (PISTOR, 2019, p. 163). Outra representada 
por Stephen Magee, no sentido de que os advogados contribuem para o 
crescimento econômico apenas até determinado ponto, de forma que um 
número muito elevado de advogados acaba tendo um efeito negativo no 
crescimento da economia. Magee teve como objetivo calcular qual seria o 
número ideal de advogados necessários para a eficiência econômica (PIS-
TOR, 2019, p. 165-166).

De início, chama-se a atenção para o fato de que Pistor menciona, ge-
nericamente, a existência de uma literatura, sem especificar qual seria ela 
e sobre o que trata. Estima-se, contudo, que a autora se refira à literatura 
sobre a criação de valores por advogados consultivos (Value Creation by Busi-
ness Lawyers), que visa explicar o valor que tais advogados agregam aos seus 
clientes6 quando são contratados para atuar em negociações empresariais. 

Chegou-se a tal conclusão porque: (i) para apresentar o perfil do advo-
gado consultivo que se enquadra na sua concepção de Masters of the Code, 
Pistor discorre expressamente sobre o posicionamento de Ronald J. Gilson 
– publicado, em 1984, no artigo “Value Creation by Business Lawyers: Legal 
Skills and Asset Pricing” –, segundo o qual advogados consultivos agregam 
valor a seus clientes ao atuarem como engenheiros de custos de transação 
– Gilson costuma ser referido como o precursor da literatura em questão;7 
e (ii) Pistor, ao tentar caracterizar qual seria a contribuição dos advogados 
para os escritórios de advocacia, transcreve trecho do artigo “Law Firm Se-
lection and the Value of Transactional Lawyering”, de Elisabeth de Fontenay 

6 A respeito do que constitui “valor”, adota-se, no presente trabalho, o entendimento de Steven 
Schwarcz, no sentido de que “valor” significa essencialmente “valor monetário”, o que inclui a 
redução de custos diretos e também de custos indiretos, tais quais a redução do tempo e esforço 
que as partes precisam dedicar a determinada negociação empresarial (SCHWARCZ, 2007, p. 5).

7 A esse respeito, remete-se aos seguintes trabalhos: GILSON e MNOOKIN (1995); SCHWARCZ 
(2007); PENLAND (2008); GARDNER (2003); FONTENAY (2015); KOSURI (2015) e 
JOHNSON (2017).
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(PISTOR, 2019, p. 165), que, por sua vez, também é uma das representantes 
da literatura referida.

Ao comentar o entendimento de Gilson, Pistor afirma que existem 
paralelos óbvios no papel da concepção de advogados como engenheiros 
de custos de transação com a noção de Masters of the Code, sem, todavia, 
mencionar quais seriam. Por outro lado, apresenta o contraponto de que a 
visão de “engenheiros” subordina o trabalho dos advogados aos seus clientes 
empresários, considerados os verdadeiros arquitetos de novas estratégias de 
negociação. Nesse sentido, os advogados apenas revestiriam tais estratégias 
de roupagem jurídica, mesmo diante de transações complexas como as que 
envolvem fusões e aquisições (PISTOR, 2019, p. 163). Segundo a autora, 
não há dúvidas de que esses são serviços relevantes, constituindo o que a 
maior parte dos advogados consultivos faz, incluindo os que recebem ele-
vados honorários. Pistor, todavia, afirma que alguns advogados fazem muito 
mais, sendo estes os merecedores do título de Masters.8 

Tal crítica, contudo, não revela propriamente a visão de Gilson, o qual, 
na verdade, apresenta um painel com três tipos de profissionais – advogados, 
contadores e agentes de bancos de investimentos – atuando em uma nego-
ciação empresarial. O autor explica que todos têm a mesma função gené-
rica, qual seja, a redução dos custos de transação, mas cada um tem uma área 
de especialização específica, uma esfera específica de influência.9 Ocorre 
que essas esferas de influência, em algum momento, acabam se sobrepondo 
(GILSON, 1984, p. 300), sendo a existência de influências regulatórias na 
estrutura de uma transação empresarial,10 o que, para Gilson, explica uma 

8 A autora comenta que existem muitos exemplos de estratégias de codificação verdadeiramente 
inovadoras conduzidas por advogados aos quais destina o título de Masters of the Code, entre os 
quais: o fortalecimento do mero direito de uso da terra, que se transformou no direito real de 
propriedade; a invenção da roupagem moderna da pessoa jurídica para proteger seus ativos contra 
eventuais credores; a transformação de esquemas simples de securitização em ativos financeiros 
com a estrutura de payoffs; e a construção de derivativos de crédito complexos, como as Collate-
ralized Debt Obligation (CDOs). Segundo Pistor, tudo isso é resultado do trabalho de advogados 
que aprimoraram suas habilidades ao longo de séculos e possuem amplo acesso a informações 
sobre como codificar diferentes ativos, transformando-os, com isso, em capital para seus clientes 
(PISTOR, 2019, p. 165).

9 Por exemplo, os agentes de bancos de investimentos – considerados atores-chave na maioria das 
transações financeiras – seriam igualmente capazes de identificar diferenças na avaliação entre as 
partes, reduzindo custos de transação, antecipando riscos e resultados (outros, que não jurídicos) 
(SCHWARCZ, 2007, p. 2-3).

10 Gilson comenta que, sobre transações mais complexas, tais como processos de incorporação e 
fusão, incidem diversos sistemas regulatórios, e cada um pode impactar de maneira relevante o 



VOLUME 4 – DECODIFICANDO O CÓDIGO DO CAPITAL DE KATHARINA PISTOR A PARTIR DO BRASIL 

: sumário112

parte significativa da predominância de advogados como engenheiros de 
custos de transação (GILSON, 1984, p. 296-297).

Importa ressaltar que Pistor apresenta o posicionamento de Ronald J. 
Gilson sem atentar ao fato de que, a partir do trabalho dele, desenvolveu-se 
relevante literatura sobre a criação de valores por advogados consultivos, a 
qual não foi efetivamente abordada no livro. Diante disso, entende-se que, 
à autora, escapou a oportunidade de enriquecer a análise realizada em The 
Masters of the Code com as demais ideias que se desenvolveram na literatura 
em questão, apresentadas a seguir.11

Gilson e Mnookin, em 1995, confirmam o entendimento esboçado no 
trabalho precursor da literatura no tocante aos advogados como engenhei-
ros de custos de transação (GILSON e MNOOKIN, 1995, p. 7-8). Com 
o objetivo de apontar a forma pela qual os advogados podem ou não criar 
valor para seus clientes, os autores afirmam ser necessário entender as fon-
tes de criação de valor. Para tanto, buscam na teoria econômica a estrutura 
necessária à compreensão das fontes primárias potencialmente geradoras de 
valor por engenheiros de custo de transação, as quais decorrem das habili-
dades e técnicas negociais desenvolvidas e aplicadas por advogados, estando 
relacionadas a: (i) diferenças entre as partes; (ii) semelhanças não competi-
tivas; (iii) economias de escopo; e (iv) desenvolvimento de estruturas para 
amortecer eventual oportunismo estratégico entre as partes e reduzir os 
custos de transação (GILSON e MNOOKIN, 1995, p. 8-10).

As diferenças entre as partes decorrem das diferentes preferências, ava-
liações, previsões sobre o futuro e escolhas quanto a riscos que efetivamente 
geram oportunidades de criação de valor. Isso porque as transações ocorrem 
da melhor maneira quando uma das partes envolvidas na negociação prio-
riza determinado ativo ou serviço que não é tão valorizado pela outra. Por 
sua vez, os advogados podem agregar valor criando as melhores estruturas 
por meio das quais essas diferenças possam ser arbitradas e negociadas entre 
as partes (GILSON e MNOOKIN, 1995, p. 8-9).

formato que deve ser aplicado à transação empresarial. Direito tributário, antitruste, direito do 
trabalho, responsabilidade civil, leis sobre valores mobiliários e direito societário seriam apenas 
alguns exemplos desses diversos sistemas regulatórios (GILSON, 1984, p. 296-297).

11 Como o foco do presente trabalho não é discorrer a respeito de toda a literatura sobre a criação 
de valores por advogados consultivos, optou-se por apresentar somente o entendimento dos qua-
tro autores mais citados, quais sejam, Ronald J. Gilson, Robert Mnookin, Peter Gardner e Steven 
Schwarcz.
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As semelhanças não competitivas são relevantes porque, em alguns casos, 
os interesses e as preferências das partes em uma negociação podem ser tais 
que ambas têm condições de desfrutar de benefícios adicionais sem dimi-
nuir o contentamento uma da outra. Assim é que os advogados, ao atua-
rem, por exemplo, para melhorar eventuais ruídos de comunicação entre as 
partes, criam valor para a negociação em pauta (GILSON e MNOOKIN, 
1995, p. 9).

No tocante às economias de escopo,12 os autores comentam que muitas 
transações empresariais nas quais os advogados desempenham papel essen-
cial envolvem o agrupamento dos meios de consumo e de produção das 
partes negociantes para fins de redução do custo unitário do negócio em 
função do aumento do volume ou da variedade de atividades. Assim, a cria-
ção ou preservação das estruturas que capturam essas economias seria uma 
importante fonte de criação de valor a ser desempenhada pelos advogados 
envolvidos (GILSON e MNOOKIN, 1995, p. 9).

A quarta fonte de criação de valor diz respeito ao desenvolvimento de 
estruturas negociais aptas tanto a amortecer eventual oportunismo estraté-
gico entre as partes quanto a reduzir os custos de transação entre elas. Inobs-
tante a impossibilidade de que problemas de informação assimétrica, seleção 
adversa e risco moral sejam completamente vencidos por meio da contra-
tação de bons advogados, estes podem criar procedimentos e estruturas ins-
titucionais que diminuam os riscos existentes, minimizando assimetrias ou 
alinhando incentivos (GILSON e MNOOKIN, 1995, p. 9).

Já Peter Gardner, em 2003, trouxe novo entendimento à literatura, no 
sentido de que advogados agregam valor a seus clientes quando atuam 
como intermediários reputacionais. Assim, quando a reputação empresarial 
de determinado cliente é insuficiente no mercado em que atua ou pretende 
atuar, a boa reputação do advogado ou de seu escritório pode substituí-la. 
Para o autor, a reputação do advogado – fruto de sua diligência, honestidade, 
integridade e atuação independente – pode, muitas vezes, ser mais valiosa 
do que suas habilidades jurídicas, agregando valor ao negócio empresarial 
e diminuindo não apenas o seu risco, mas também os custos de transação 
entre as partes contratantes.13

12 Economias de escopo representam a economia resultante da operação em que o mesmo inves-
timento apoia várias atividades lucrativas em conjunto, com menor custo do que separadamente 
(SCHWARCZ, 2007, p. 12).

13 Por exemplo, um empreendedor cujo serviço é o oferecimento de tecnologia, ao buscar capital 
junto a investidores, costuma ser considerado um “novo participante no mercado sem reputação 
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O entendimento de Gardner recebe a crítica de que o valor reputacio-
nal do advogado em si é menos importante do que a qualidade e a expe-
riência fornecidas por advogados consultivos de reputação ilibada, cuja con-
tratação agrega valor principalmente por realizarem um trabalho jurídico 
de alta qualidade (SCHWARCZ, 2007, p. 24). No entanto, entende-se que 
a boa reputação do advogado necessariamente deriva da prestação de um 
serviço advocatício de excelência, o que depende de sua experiência e ha-
bilidades técnico-jurídicas. Com isso, não haveria de se falar em boa repu-
tação desvinculada de qualidade e experiência, o que acaba enfraquecendo 
a crítica em questão. 

Por sua vez, Steven Schwarcz, com base em pesquisa empírica realizada 
junto a clientes corporativos e advogados externos, concluiu que os advo-
gados consultivos agregam valor quando atuam como especialistas em re-
gulação, reduzindo custos regulatórios. Nesse sentido, geram valor com sua 
expertise sobre leis e regulamentações que regem as negociações empresa-
riais, bem como com seu conhecimento acerca da lógica das disposições 
contratuais nos diversos documentos envolvidos nas transações.14 

Como se percebe, o posicionamento de Schwarcz difere de modo sig-
nificativo das previsões da literatura anteriormente mencionadas, de que 
advogados consultivos agregam mais valor por meio de condutas que não 
necessariamente exigem conhecimento jurídico. O autor ressalta, portanto, 
a relevância de um sólido saber jurídico no âmbito da advocacia. Por outro 
lado, é criticado por conceber o advogado como um tecnocrata, que de-
penderia de um mundo cada vez mais regulamentado para se fazer relevante 
(KOSURI, 2015, p. 471).

Tendo sido apresentadas as visões dos autores mais citados na literatura 
referida, bem como suas respectivas críticas, chama-se a atenção para o fato 
de que Pistor, em The Masters of the Code, leva a crer que somente aos ad-
vogados originariamente advindos e atuantes no sistema de Common Law 
poderia ser atribuído o título de Masters. A esse respeito, indaga-se se a aná-
lise da autora, além de incompleta, também poderia ser considerada equi-
vocadamente anglocêntrica, na medida em que se restringiu a países desen-

previamente estabelecida”, além do que startups de tecnologia são frequentemente subvalorizadas 
por investidores. Nesse caso, a reputação do advogado consultivo contratado seria valiosa para a 
obtenção do capital (GARDNER, 2003, p. 47). 

14 A expertise referida pode incluir, por exemplo, a garantia de que as prioridades jurídicas deseja-
das sejam alcançadas, que garantias e direitos creditórios sejam juridicamente executáveis, entre 
outros (SCHWARCZ, 2007, p. 22).
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volvidos, deixando de abranger países em desenvolvimento, do Sul Global, 
adeptos da Civil Law, a exemplo do Brasil.

Isso porque – conforme anteriormente exposto –, se a importância do 
advogado decorre do valor gerado para seus clientes, ainda que em siste-
mas de Civil Law eles não tenham a mesma liberdade criativa (de direito) 
existente em países de Common Law, entende-se que tais advogados tam-
bém gozam de potencial para criar valor, conferindo vantagens econômi-
cas para seus clientes. A esse respeito, interessante notar que a classificação 
(ranking) dos escritórios e advogados renomados no Brasil, realizada pela 
Chambers Latin America, leva em consideração os seguintes critérios como 
fontes de criação de valor para clientes de serviços advocatícios: habilidade 
técnico-jurídica (expertise e experiência específicas na área de atuação e ju-
risdição), serviço ao cliente (rapidez, capacidade de resposta, linguagem co-
mercial clara, pareceres assertivos), visão comercial e conhecimento acerca 
de negócios empresariais (compreensão da importância desses assuntos para 
os negócios do cliente, conhecimento sobre as perspectivas futuras da ati-
vidade empresarial do cliente), diligência (rigorosa atenção a detalhes, ele-
vados padrões de conduta profissional, suporte de excelência às estratégias 
de crescimento empresarial do cliente), valor financeiro (advogados com 
equipes eficientes, organização e inovação para economizar tempo e di-
nheiro do cliente) e equipes de advogados com conhecimentos jurídicos 
sólidos para garantir forte apoio a clientes em todos os níveis das transações 
empresariais.15

Após essa apresentação inicial do capítulo The Masters of the Code, bem 
como de algumas críticas a ele pertinentes, passa-se à análise de quem são 
os advogados mais premiados no Brasil. Isso para que seja possível discutir 
se o perfil deles se enquadra naquele descrito por Pistor e as possíveis im-
plicações daí decorrentes. 

2. QuEm SãO OS mAStERS Of thE cODE NO BRASIl?

Por meio da análise das três maiores premiações para advogados no Brasil – 
quais sejam, Chambers Latin America, The Legal 500 Latin America, Who’s Who 
Legal Brazil –, pretende-se verificar se o que diz Katharina Pistor a respeito 

15 Methodology. Chambers and Partners. Disponível em: https://chambers.com/research/methodo-
logy. Acesso em: 9 maio 2020.



VOLUME 4 – DECODIFICANDO O CÓDIGO DO CAPITAL DE KATHARINA PISTOR A PARTIR DO BRASIL 

: sumário116

do perfil necessário à configuração do advogado como Master of the Code 
está em consonância com a prática e o reconhecimento do mercado ad-
vocatício brasileiro. Ou seja, se o perfil dos advogados mais renomados do 
Brasil – de acordo com as premiações referidas – enquadra-se naquele apre-
sentado pela autora, qual seja, advogados formados em escolas de Direito de 
elite, advindos do sistema da Common Law ou lá treinados.

2.1. o PErFil doS advogadoS ConSultivoS PrEmiadoS no BraSil

Por meio da pesquisa proposta, foram analisadas as premiações conferidas a 
advogados no Brasil, em 2019, pela Chambers Latin America, The Legal 500 
Latin America, Who’s Who Legal Brazil, cujos serviços são projetados para 
minimizar as despesas transacionais inerentes à contratação de consulto-
rias advocatícias, bem como o risco de receber aconselhamentos jurídicos 
pouco técnicos. 

O resultado detalhado da pesquisa consta do Anexo I, ao final do pre-
sente trabalho. Com relação ao critério da pesquisa realizada, não foram 
considerados os advogados premiados que são estrangeiros atuando no 
Brasil, tampouco os brasileiros que trabalham em escritórios de advocacia 
estrangeiros. Assim, no Anexo I, foram listados somente os advogados bra-
sileiros que prestam serviços jurídicos dentro da estrutura de escritórios de 
advocacia brasileiros. Por sua vez, as premiações propriamente ditas serão 
objeto de análise pormenorizada na seção 2.2 do presente trabalho.

No total, 114 advogados brasileiros foram premiados por seus serviços 
advocatícios, dos quais: 

• 103 foram premiados pela Chambers Latin America, oito pela The Legal 
500 Latin America e 19 pela Who’s Who Legal Brazil; 

• 11 foram premiados tanto pela Chambers Latin America quanto pela 
Who’s Who Legal Brazil, apenas um pelas The Legal 500 Latin America 
e Who’s Who Legal Brazil. Não houve premiação concomitante da 
Chambers Latin America e da The Legal 500 Latin America que não in-
cluísse a Who’s Who Legal Brazil. Apenas oito advogados foram listados 
em todas as três premiações analisadas; 

• 18 fizeram mestrado no Brasil; 
• 66 fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior; 
• 62 trabalharam em escritórios estrangeiros; 
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• 86 cursaram graduação em “escolas de elite”16 no Brasil; 
• 24 não possuem mestrado no Brasil nem no exterior, tampouco tra-

balharam em escritórios estrangeiros; 
• 9 ocuparam algum cargo público ou posição de destaque em grandes 

instituições privadas. 

Após a apresentação do panorama dos dados obtidos a partir da pesquisa 
realizada, passa-se a discuti-los.

2.2. diSCuSSão doS dadoS

A partir dos dados obtidos, é possível extrair informações interessantes sobre 
o perfil dos advogados premiados, algumas das quais serão objeto de dis-
cussão no presente trabalho. Assim é que, dos oito advogados listados con-
comitantemente nas três premiações referidas: sete cursaram graduação em 
“escolas de elite” no Brasil; nenhum fez mestrado no país; cinco fizeram 
mestrado ou curso de extensão no exterior, dos quais apenas um não tra-
balhou em escritório estrangeiro.

Dos 18 advogados que fizeram mestrado no Brasil, metade também fez 
mestrado ou curso de extensão no exterior. Além disso, três dos que não 
fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior trabalharam em escri-
tórios estrangeiros. Dos 66 que fizeram mestrado ou curso de extensão no 
exterior, 44 trabalharam em escritórios estrangeiros e nove também fizeram 
mestrado no Brasil.

Dos 27 que não fizeram a graduação em escolas de elite, 17 fizeram 
mestrado ou curso de extensão no exterior. Desses 17, dois também cur-
saram mestrado no Brasil. Interessante notar que, dos advogados premiados 
que fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior, apenas um estudou 
na Alemanha (University of Kiel). Todos os demais frequentaram instituições 
de ensino nos Estados Unidos ou no Reino Unido, o que se enquadra per-

16 Para a categorização do que se optou por chamar de “escola de elite”, foram utilizadas como 
parâmetro as escolas de Direito listadas nas dez primeiras colocações do “Ranking Universitário 
Folha – RUF”, publicado em 2019. São elas: Universidade de São Paulo (USP), Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), Universi-
dade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Disponível em: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/
ranking-de-cursos/direito/. Acesso em: 9 maio 2020.
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feitamente na descrição de Pistor no que diz respeito ao perfil dos Masters 
of the Code. 

Diante disso, e considerando que os advogados brasileiros premiados 
preenchem os requisitos do perfil de sucesso desenhado por Pistor, ques-
tiona-se o motivo pelo qual, na concepção da autora, o título de Masters 
– atrelado à ideia de codificação do capital por ela apresentada – ficaria 
restrito aos advogados que não apenas foram treinados nos sistemas de Com-
mon Law, mas que lá efetivamente atuam. A análise de eventuais possíveis 
respostas não é objeto do presente trabalho, contudo espera-se que a inda-
gação aqui apresentada seja uma semente a germinar em futuros trabalhos 
sobre o tema.

Dos 24 que não possuem mestrado no Brasil nem no exterior, tam-
pouco trabalharam em escritórios estrangeiros, sete ocuparam algum cargo 
público ou posição de destaque em grandes instituições privadas. Dos 48 
que não fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior, 18 trabalharam 
em escritórios estrangeiros.

Dos 11 que foram premiados tanto pela Chambers Latin America quanto 
pela Who’s Who Legal Brazil, apenas dois não fizeram mestrado ou curso de 
extensão no exterior. Desses dois, um trabalhou em escritório estrangeiro e 
o outro ocupou cargo público na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
O único advogado premiado tanto pela The Legal 500 Latin America quanto 
pela Who’s Who Legal Brazil não cursou mestrado nem trabalhou em escri-
tório estrangeiro, mas ocupou cargo público na CVM.

Por fim, dos nove advogados que ocuparam algum cargo público ou po-
sição de destaque em grandes instituições privadas, sete não cursaram mes-
trado no Brasil nem fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior, 
tampouco trabalharam em escritório estrangeiro. 

Interessante notar a importância que se atribui à experiência do advogado 
que, em algum momento da carreira, assumiu um cargo dentro de agências 
reguladoras brasileiras, tal qual a CVM. Isso pode ser explicado pelo fato de 
que, nos anos que se seguiram ao término da Ditadura Militar no Brasil, o 
país passou por um amplo processo de democratização, privatização, esforços 
para atrair investimento internacional, redução de barreiras de importação. 
Todo esse processo foi acompanhado da criação de novas leis, muitas das 
quais completamente novas no cenário jurídico brasileiro. Com isso, agên-
cias reguladoras independentes (no estilo norte-americano) foram criadas 
para regular e monitorar os setores privatizados, além do que surgiram novas 
legislações aplicáveis ao setor de mercado de capitais (CUNHA et al., 2018).
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Todas essas mudanças levaram à criação de novas áreas no Direito e ge-
raram novas demandas jurídicas por parte de clientes corporativos. Muitas 
das leis eram complexas e desconhecidas para a maior parte dos advogados 
brasileiros. As agências reguladoras, por exemplo, foram criadas com base 
em modelos estrangeiros, os quais foram simplesmente inseridos no sis-
tema brasileiro. O funcionamento dessa nova estrutura regulatória exigiu a 
presença de advogados capazes de lidar com toda essa nova realidade. Isso 
porque tal regulação só era passível de funcionar no Brasil se fosse possível 
contar com profissionais dotados das habilidades necessárias para respon-
der às necessidades de um novo mercado, cuja dinâmica nem sempre dia-
logava com as práticas jurídicas convencionais do país aplicadas até então 
(CUNHA et al., 2018). Diante disso, acredita-se que, à época, os advogados 
que assumiram cargos dentro das agências reguladoras, e ali se capacitaram 
para a nova realidade brasileira, tornaram-se, de certa forma, valiosos para 
o mercado jurídico brasileiro, tendo sido posteriormente incorporados por 
escritórios de advocacia.

Conforme anteriormente exposto, para Katharina Pistor, a maior parte 
dos verdadeiros Masters of the Code é proveniente de um dos grandes siste-
mas de Common Law ou recebeu treinamento jurídico adicional lá, o que 
ela afirma estar refletido no elevado número de estudantes estrangeiros que 
optam por cursar seus mestrados em escolas de Direito no Reino Unido e 
nos Estados Unidos (PISTOR, 2019, p. 168).

A partir dos dados coletados, percebe-se que, no Brasil, os advogados 
premiados, em sua grande maioria, se enquadram nesse perfil desenhado 
pela autora. Isso porque, além de terem cursado sua graduação em escolas de 
Direito de elite no país, receberam treinamento adicional – acadêmico e/ou 
prático-profissional – em um dos sistemas de Common Law mencionados, 
apesar de terem eventualmente retornado ao Brasil para dar prosseguimento 
à prestação de seus serviços advocatícios no país.

Esse anseio por uma busca de treinamento adicional no exterior é assim 
explicado pela literatura específica sobre a evolução da prática da advocacia 
consultiva no Brasil: com o crescimento do setor empresarial no país e a 
internacionalização da prática jurídica societária, além das habilidades jurí-
dicas básicas e de conhecimento acerca do sistema jurídico brasileiro, pas-
sou-se a exigir dos advogados consultivos compreensão do funcionamento 
e de práticas de negócios empresariais e familiarização com os diversos 
estilos de advocacia global. Como resultado desse panorama, aspirantes a 
advogados de Direito societário precisaram buscar alternativas para adqui-
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rir as capacidades e habilidades exigidas pelo novo mercado jurídico que 
se formava, o que incluía: programas de educação jurídica continuada (a 
exemplo de LLMs), cursos de extensão em outros países, especialmente nos 
Estados Unidos, além de estágios em escritórios de advocacia estrangeiros 
(CUNHA et al., 2018, p. 26-27).

Após a discussão do perfil dos advogados premiados no Brasil, passa-se a 
discorrer a respeito das premiações propriamente ditas, para que seja possí-
vel identificar as metodologias empregadas na escolha dos Masters no Brasil.

A análise realizada pela Chambers Latin America tenta identificar os advo-
gados com maior destaque nessa região, por meio de pesquisa independente 
que coleta informações sobre organizações, indivíduos e também sobre cada 
mercado de atuação especificamente, mediante entrevistas realizadas por te-
lefone e e-mail. 

A Chambers utiliza o seguinte critério metodológico para a seleção dos 
advogados que se destacam em suas áreas de atuação: são realizadas diversas 
entrevistas por telefone e e-mail, e os advogados são classificados em suas 
áreas de expertise com base em seu conhecimento jurídico e experiência, sua 
capacidade, eficiência e qualidade do atendimento ao cliente. O julgamento 
de tais quesitos é fruto de entrevistas com pessoas atuantes no mercado, em 
especial clientes e outros advogados com quem trabalham, bem como da 
avaliação de seus trabalhos jurídicos realizados anteriormente à divulgação 
dos resultados da pesquisa. Por fim, os pesquisadores e editores realizam 
reu niões internas para analisar a pesquisa realizada, compilar e finalizar as 
tabelas de classificação.17

Os advogados premiados são classificados em faixas (bands) de 1 (mais 
alto) a 6 (mais baixo), e a avaliação das classificações inclui: habilidade téc-
nico-jurídica, conduta profissional, qualidade do atendimento a clientes, di-
ligência, comprometimento, entre outros. A análise feita pela Chambers tam-
bém abrange advogados brasileiros com expertise em sistemas jurídicos de 
outros países – chamados de “especialistas em sistemas estrangeiros” (Foreign 
Experts) –, que figuram em uma lista separada das faixas (bands) referidas.18 
No entanto, a partir da pesquisa realizada para o presente trabalho, verifi-
cou-se que, nas categorias analisadas – quais sejam, “Corporate”, “M&A” e 

17 Methodology. Chambers and Partners. Disponível em: https://chambers.com/research/methodo-
logy. Acesso em: 9 maio 2020. 

18 The Rankings Explained. Chambers and Partners. Disponível em: https://chambers.com/rese-
arch/the-rankings-explained. Acesso em: 9 maio 2020.
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“Capital Market” –, havia apenas advogados listados nas faixas (bands) men-
cionadas, todos brasileiros, sem menção a Foreign Experts.

A equipe de pesquisadores da Chambers trabalha sob a supervisão de 
diversos editores com experiência de pesquisa e conhecimento acerca dos 
mercados analisados.19 Atualmente é composta por 19 pesquisadores (que 
compõem a base maior da equipe), 38 pesquisadores seniores, 31 edito-
res-assistentes, 43 editores adjuntos e 15 editores. Todos os pesquisadores 
passam por um treinamento detalhado sobre o processo de pesquisa e os 
mercados jurídicos cobertos pela premiação, e cada novo pesquisador é 
supervisionado diretamente por um pesquisador sênior durante o seu pri-
meiro ano de atuação. Já os editores gerenciam e trabalham em conjunto 
com editores adjuntos e assistentes para garantir que toda a pesquisa ofereça 
uma perspectiva imparcial e comparativa.20 

Do total da equipe, 18 integrantes atuam com foco na América Latina, 
dos quais dez cursaram graduação acadêmica no Reino Unido. Com rela-
ção aos oito restantes, suas graduações acadêmicas foram cursadas no Peru, 
em Portugal, no Brasil, na Itália ou no Chile; e quatro cursaram algum tipo 
de pós-graduação no Reino Unido.21 A esse respeito, seria possível conjec-
turar que o perfil acadêmico da equipe da Chambers, cujo foco de pesquisa 
é voltado à premiação de advogados nos países da América Latina – entre 
os quais, o Brasil –, poderia servir de viés para a escolha de advogados bra-
sileiros com mestrado ou curso de extensão no exterior. No entanto, enten-
de-se que tal suposição seria simplista e, em última instância, possivelmente 
equivocada, pois os critérios metodológicos divulgados pela Chambers in-
dicam que a seleção dos premiados engloba não apenas a análise do perfil 
profissional e acadêmico de cada advogado, mas também – e, talvez, princi-
palmente – suas respectivas atuações de sucesso em transações empresariais 
de elevada complexidade. 

Tanto é que a análise da equipe da Chambers, nas categorias “Corporate” 
e “M&A”, abrange casos em que os advogados premiados foram contrata-
dos para atuar representando empresas públicas e de private equity na Amé-
rica Latina, incluindo transações que envolvam aquisições de empresas, ca-

19 Methodology. Chambers and Partners. Disponível em: https://chambers.com/research/methodo-
logy. Acesso em: 9 maio 2020.

20 The Research Team. Chambers and Partners. Disponível em: https://chambers.com/research/the-
research-team. Acesso em: 9 maio 2020.

21 The Research Team. Chambers and Partners. Disponível em: https://chambers.com/research/the-
research-team. Acesso em: 9 maio 2020.
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pitalizações, criação de pessoas jurídicas, acordos operacionais e de parceria, 
questões envolvendo valores mobiliários e governança e reestruturação de 
empresas. Já no tocante à categoria “Capital Market”, a pesquisa conduzida 
tem como foco principal o trabalho de advocacia consultiva envolvendo 
transações realizadas no âmbito do mercado de capitais, tais como títulos de 
dívida e patrimônio, derivativos e financiamento estruturado. Os advogados 
analisados podem representar emissores de títulos mobiliários, subscritores, 
bem como corretores em transações públicas e privadas, não havendo qual-
quer vantagem para os advogados que prestam serviços exclusiva ou predo-
minantemente a instituições financeiras.22 

Já a premiação The Legal 500 seleciona os advogados de cada campo de 
atuação específica que, a cada ano analisado, fornecem os conselhos mais 
inovadores aos seus clientes. A pesquisa é baseada na avaliação de 300 mil 
clientes em todo o mundo e também em entrevistas com os advogados que 
mais se destacam em suas áreas. Os resultados, por sua vez, amparam-se no 
trabalho da equipe de pesquisadores, que possui expressiva experiência no 
mercado jurídico.23

A avaliação realizada concentra-se na consistência da qualidade dos ad-
vogados dentro de cada equipe nos escritórios de advocacia, sendo influen-
ciada por fatores que tornam a prática advocatícia completa dentro de cada 
campo de atuação, tais quais: capacidade técnico-jurídica aplicada em traba-
lhos complexos e inovadores, ter os clientes de maior prestígio em seus res-
pectivos mercados, ter contatos e credibilidade junto aos clientes de maior 
prestígio, habilidade técnica e reputação no mercado jurídico para lidar com 
grandes transações empresariais, histórico das principais transações assesso-
radas por advogado, progressos na captação de novos clientes, habilidade 
para lidar com as diversas exigências feitas por clientes, compromisso com 
a utilização de tecnologia da informação para fins de aprimorar os serviços 
prestados aos clientes e percepção de mercado.24 

A metodologia de pesquisa utilizada pela equipe da The Legal 500 
abrange análises qualitativas e quantitativas, e se fundamenta em dois tópicos 
principais. Assim, a cada ano, os escritórios de advocacia são convidados a 

22 Practice Area Definitions: Latin America. Chambers and Partners. Disponível em: https://cham-
bers.com/research/practice-area-definitions-latin-america#capital. Acesso em: 9 maio 2020.

23 The Legal 500 Series. The Legal 500. Disponível em: https://www.legal500.com/about-us/. 
Acesso em: 9 maio 2020.

24 How Does the Legal 500 Rank Firms/Sets. The Legal 500. Disponível em: https://www.
legal500.com/how-it-works/. Acesso em: 9 maio 2020.
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fornecer (i) informações sobre suas áreas de atuação específica; e (ii) deta-
lhes acerca do trabalho realizado no ano anterior, ainda que confidenciais. 
Tal abordagem possibilita uma padronização da qualidade dos dados obti-
dos que, por sua vez, permite uma comparação mais precisa e segura dos 
advogados. Os clientes de tais escritórios também são contatados. Os resul-
tados das pesquisas, por fim, são comparados com uma amostra representa-
tiva detalhada das principais empresas do mundo, e a premiação tenta fazer 
contato com uma amostra estatisticamente válida dos principais clientes do 
mercado jurídico, os quais são classificados por seu valor de mercado, setor 
de negócios ou região de atuação.25

A premiação Who’s Who Legal utiliza o seguinte critério metodológico 
para a seleção dos advogados que são considerados destaques em suas áreas 
de atuação: a cada ano, sua equipe de pesquisa entra em contato com mais 
de 50 mil advogados anteriormente recomendados em seu campo especí-
fico de atuação. Eles fornecem recomendações e comentários sobre outros 
advogados com quem trabalharam nos anos anteriores. Com base nisso, os 
pesquisadores conduzem entrevistas por telefone e pessoalmente com os 
principais membros da comunidade jurídica em todo o mundo, incluindo 
escritórios de advocacia e advogados que trabalham em empresas, especia-
listas em consultoria e membros da academia.26 

A respeito das entrevistas realizadas junto a clientes de advogados indi-
cados, poder-se-ia levantar a hipótese de que as premiações seriam fruto de 
indicações laterais, sob a justificativa de que os clientes pudessem ter inte-
resse em se ver assessorados por advogados premiados, o que, eventualmente, 
poderia lhes conferir boa reputação no mercado. No entanto, entende-se 
que tal hipótese não se funda em bases sólidas, tendo em vista que a opi-
nião dos clientes é somente um dos fatores, dentre diversos outros, que são 
levados em consideração na escolha dos Masters no Brasil. Em especial, a 
pesquisa conduzida pela Who’s Who Legal também leva em consideração in-
formações advindas de outros advogados do mesmo campo de atuação dos 
indicados à premiação, com o objetivo justamente de evitar que os resulta-
dos das avaliações sejam baseados em referências parciais.27 

25  How Does the Legal 500 Rank Firms/Sets. The Legal 500. Disponível em: https://www.
legal500.com/how-it-works/. Acesso em: 9 maio 2020.

26  Our Research and Publications. Who’s Who Legal. Disponível em: https://whoswholegal.com/
explore-our-services/our-research. Acesso em: 15 maio 2020.

27  About WWL. Who’s Who Legal. Disponível em: https://whoswholegal.com/who-we-are/about-
-wwl/. Acesso em: 9 maio 2020.
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O presente trabalho trouxe uma análise incipiente sobre o perfil dos ad-
vogados premiados no Brasil, tendo apresentado as principais informações 
constantes nos sítios eletrônicos das premiações analisadas, com foco na me-
todologia utilizada em cada premiação no tocante à pesquisa e seleção dos 
advogados premiados. Verificou-se que as informações são disponibilizadas 
ao público de forma bastante objetiva, de modo que é possível entender 
como é feita a análise dos advogados, sem, no entanto, ter acesso às peculia-
ridades que envolvem cada escolha. Acredita-se, contudo, que isso acontece 
para proteger o sigilo das transações empresariais conduzidas por clientes 
sob a assessoria dos Masters brasileiros. 

Por se tratar de uma pesquisa inicial, espera-se que o presente trabalho 
desperte o interesse de outros acadêmicos quanto aos motivos pelos quais, 
na concepção de Pistor, o título de Masters – ligado à ideia de codificação 
do capital – ficaria restrito aos advogados que não apenas foram treinados 
nos sistemas de Common Law, mas que lá efetivamente atuam.

cONcluSõES 

O presente trabalho teve como objetivo identificar quem são os Masters 
of the Code da advocacia consultiva no Brasil, dialogando com o livro 

The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality, de Katharina 
Pistor. Para tanto, realizou-se a coleta de dados e análise das maiores premia-
ções conferidas a advogados no Brasil – Chambers Latin America, The Legal 
500 Latin America e Who’s Who Legal Brazil –, levando-se em consideração 
o ano de 2019. 

Como apresentado anteriormente, no total, 114 advogados brasileiros 
foram premiados por seus serviços advocatícios, dos quais: 18 fizeram mes-
trado no Brasil, 66 fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior, 62 
trabalharam em escritórios estrangeiros, 86 cursaram graduação em “es-
colas de elite” no Brasil, 24 não têm mestrado no Brasil nem no exterior, 
tampouco trabalharam em escritórios estrangeiros, e nove ocuparam algum 
cargo público ou posição de destaque em grandes instituições privadas. 

Dos 27 que não cursaram a graduação em escolas de elite, 17 fizeram 
mestrado ou curso de extensão no exterior. Desses 17, dois também cur-
saram mestrado no Brasil. Interessante notar que, dos advogados premiados 
que fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior, praticamente todos, 
com exceção de um, frequentaram instituições de ensino nos Estados Uni-
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dos ou no Reino Unido, o que se enquadra perfeitamente na descrição de 
Pistor no que diz respeito ao perfil dos Masters of the Code.

Diante disso, questionou-se o motivo pelo qual, na concepção da autora, 
o título de Masters ficaria restrito aos advogados que não apenas foram trei-
nados nos sistemas de Common Law, mas que lá efetivamente atuam. 

Em seguida, procedeu-se à análise das premiações propriamente ditas, 
com a finalidade de analisar em detalhes as metodologias empregadas na 
escolha dos Masters no Brasil. Verificou-se que a Chambers tem uma equipe 
de 18 integrantes com foco na América Latina, dos quais dez cursaram gra-
duação acadêmica no Reino Unido, e, dos oito restantes, quatro cursaram 
algum tipo de pós-graduação no Reino Unido. Diante disso, indagou-se 
se o perfil acadêmico da equipe poderia servir de viés para a escolha de 
advogados brasileiros que fizeram mestrado ou curso de extensão no exte-
rior. No entanto, entende-se que tal suposição seria simplista e, em última 
instância, equivocada, pois a escolha dos Masters brasileiros, pela Chambers, 
engloba não apenas a análise do perfil profissional e acadêmico de cada ad-
vogado, mas também – e, talvez, principalmente – suas respectivas atuações 
de sucesso em transações empresariais de elevada complexidade. 

Nesse sentido, pontuou-se que as categorias “Corporate” e “M&A” 
abrangem casos em que os advogados premiados foram contratados para 
atuar representando empresas públicas e de private equity na América Latina, 
incluindo transações que envolvam aquisições de empresas, capitalizações, 
criação de pessoas jurídicas, acordos operacionais e de parceria, questões 
envolvendo valores mobiliários e governança e reestruturação de empresas. 
Já no tocante à categoria “Capital Market”, a pesquisa conduzida teve como 
foco principal o trabalho de advocacia consultiva envolvendo transações 
realizadas no âmbito do mercado de capitais, tais como títulos de dívida e 
patrimônio, derivativos e financiamento estruturado. Os advogados anali-
sados podem representar emissores de títulos mobiliários, subscritores, bem 
como corretores em transações públicas e privadas, não havendo qualquer 
vantagem para os advogados que prestam serviços exclusiva ou predomi-
nantemente a instituições financeiras.

As pesquisas realizadas demonstraram, ainda, que as três premiações 
fazem uso de entrevistas com os clientes dos advogados premiados, o que 
poderia levar a crer que elas seriam fruto de indicações laterais, sob a hipó-
tese de que os clientes poderiam se utilizar da boa reputação dos advoga-
dos para, eventualmente, alavancar a própria atuação em seus mercados de 
atuação. Não obstante, entende-se que a opinião dos clientes é somente um 



VOLUME 4 – DECODIFICANDO O CÓDIGO DO CAPITAL DE KATHARINA PISTOR A PARTIR DO BRASIL 

: sumário126

dos fatores, dentre muitos outros, levados em consideração na escolha dos 
Masters no Brasil. A esse respeito, é relevante destacar que a Who’s Who Legal, 
em especial, também realiza entrevistas com outros advogados do mesmo 
campo de atuação dos indicados à premiação, justamente para fins de evi-
tar que os resultados das avaliações sejam baseados em referências parciais. 

No presente trabalho, analisou-se, de forma incipiente, o perfil dos ad-
vogados premiados no Brasil, tendo-se apresentado a metodologia utilizada 
em cada premiação no que diz respeito à seleção dos advogados premiados. 
Por se tratar de uma pesquisa inicial, espera-se que desperte o interesse de 
outros acadêmicos para a elaboração de futuros trabalhos sobre os motivos 
pelos quais, na concepção de Pistor, o título de Masters ficaria restrito aos 
advogados que não apenas foram treinados nos sistemas de Common Law, 
mas que lá efetivamente atuam, não podendo, a princípio, ser aplicado aos 
advogados que atuam no Brasil.
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CAPÍTULO 6
OS MESTRES DOS “MESTRES DO CAPITAL”: O PAPEL DA 
UNIVERSIDADE NO FUNCIONAMENTO DO “CÓDIGO DO CAPITAL”
José Garcez Ghirardi

INtRODuçãO 

O capital, sustento neste livro, é codificado pelo Direito [...]. Esses módulos 
jurídicos, a saber, contratos, direitos de propriedade, garantias, trusts, direitos 
corporativos e falimentares podem ser utilizados para dar aos detentores de al-
guns ativos vantagens sobre os outros. Por séculos, os advogados privados vêm 
moldando e adaptando esses módulos jurídicos a uma lista cambiante de ati-
vos, aumentando, assim, a riqueza de seus clientes. E os Estados têm apoiado 
a codificação do capital por meio da oferta do poder coercitivo de suas leis 
para garantir os direitos que foram outorgados ao capital. (PISTOR, 2019, p. 
X, tradução nossa)1

A passagem anterior, extraída do Prefácio de The Code of Capital, sintetiza, 
com admirável clareza, o argumento central avançado por Katharina Pistor 
nessa obra instigante. Para a autora, (i) o Direito está a serviço do capital, de 
sua formação, consolidação, proteção e expansão;2 (ii) os advogados3 são os 

1 “Capital, I argue in this book, is coded in law [...] These legal modules, namely contract, pro-
perty rights, collateral, trust, corporate and bankruptcy law, can be used to give the holders of 
some assets a comparative advantage over others. For centuries, private attorneys have molded 
and adapted these legal modules to a changing roster of assets and have thereby enhanced their 
clients wealth. And states have supported the coding of capital by offering their coercive law po-
wers to enforce the legal rights that have been bestowed on capital” (PISTOR, 2019, p. X).

2 “Capital rules, and it rules by law” (PISTOR, 2019, p. 205). “O capital manda, e manda por meio 
do Direito” (tradução nossa).

3 A palavra lawyer, em inglês, poderia ter, em sua origem, uma acepção mais ampla que advogado, 
podendo assumir, em alguns contextos, uma acepção mais próxima à de jurista, em português. 
Esse uso mais amplo, que tem suas raízes no inglês médio do século XIV, foi, aos poucos, dando 
lugar à acepção moderna, conforme trazida pelo Merriam-Webster Dictionary: “one whose pro-
fession is to conduct lawsuits for clients or to advise as to legal rights and obligations in other 
matters”. Ademais, em seu livro, Pistor se refere seguidamente a attorneys (21 vezes) – por vezes, 
como na passagem citada, private attorneys –, solicitors (12 vezes), practitioners (2 vezes) e in-house 
counsel (2 vezes). Todo seu argumento, além disso, é voltado à prática advocatícia, não à prática 
acadêmica. Essa última, em seu texto, não recebe senão menção passageira. Resta claro, assim, 
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principais responsáveis por essa codificação;4 (iii) os Estados são os garantes 
dessa codificação jurídica do capital (PISTOR, 2019).5

O resultado dessa tripla interação – capital, advogados e Estado – a par-
tir do Direito é o surgimento de “um sistema que tende a criar enorme ri-
queza para alguns, enquanto joga o resto à própria sorte” (PISTOR, 2019, 
p. 217).6 Os atores que dela participam – e que são, portanto, os responsáveis 
pela instalação dessa macroestrutura econômica, política e jurídica voltada 
ao enriquecimento de alguns às expensas de todos os demais – são escruti-
nados com rigor ao longo de toda a obra de Pistor. 

Os advogados, apresentados como “mestres do código”, são objeto de 
um olhar particularmente severo.7 Eles são os alquimistas responsáveis por 
transformar o público em privado (terras, fundos, ativos financeiros), em-
prestando sua expertise de codificadores àqueles que podem pagar por seus 
serviços. Indiferentes ou alheios ao impacto social de sua atuação, esses pro-
fissionais do Direito “tendem a ignorar os efeitos externos de seus esfor-
ços de codificação. Eles colocam os interesses de seus clientes em primeiro 

que nessa obra ela adota um sentido mais restrito de lawyer, que designa, em The Code of Capital, 
advogados que atuam no consultivo e no litigioso.

4 “[...] and lawyers, the code’s masters, are paid extraordinary fees to place them [the assets] beyond 
the reach of creditors, including the tax authorities”; “e os advogados, os mestres do código, re-
cebem honorários extraordinários para colocá-los [os ativos de seus clientes] fora do alcance dos 
credores, incluindo das autoridades tributárias” (PISTOR, 2019, p. 3, tradução nossa).

5 “This works because states back and, if necessary, coercively enforce the code of capital”; “Isso 
funciona porque os Estados garantem e, se necessário, implementam coercitivamente o código 
do capital” (PISTOR, 2019, p. 21, tradução nossa).

6 “[...] a system that tends to create enormous wealth for some, while leaving the rest to fend for 
themselves” (PISTOR, 2019, p. 217, tradução nossa). 

7 Ao longo de seu argumento no capítulo 7 do livro The Masters of the Code, curiosamente Pistor 
não deixa claro quem, exatamente, são os “mestres do capital”. A ideia de que seriam todos os 
advogados é explicitamente rejeitada por ela: “Lawyers merely cloak grand ideas in legal garb, 
even when it comes to complex transactions, such as mergers and acquisitions. No doubt, these 
are important services and, no doubt, this is what most lawyers, including most highly paid cor-
porate lawyers, do most of the time. Some lawyers, however, do much more, and it is for them that I 
reserve the title ‘master’” (grifo nosso). As características desses advogados que mereceriam o título 
de “masters”, assim como a especificidade das ações que realizam para merecer essa denomina-
ção, não são, entretanto, explicitadas. A atuação dos escritórios de Direito e seu papel decisivo 
nas crises financeiras comentadas por Pistor sugeririam que esse epíteto descreveria boa parte, se 
não a maior parte, dos grandes escritórios que prestam serviços à indústria financeira, sobretudo 
em âmbito global. A larga restrição que ela estabelece, entretanto (“most lawyers”; “most highly paid 
corporate lawyers”), parece desautorizar essa leitura. Assim, esse conceito central para o argumento 
do livro acaba por apresentar alto grau de indeterminação. 
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lugar, e são bem pagos para fazê-lo. Poucos, portanto, consideram os efeitos 
mais amplos de suas ações [...]” (PISTOR, 2019, p. 166, tradução nossa).8 

Tão contundentes são as críticas ao longo da obra que, ao ler The Code 
of Capital, alguém poderá ficar tentado a concordar com os revoltosos em 
Henrique VI, de Shakespeare, quando dizem que o primeiro passo para a 
construção de um mundo mais justo é, realmente, “matar todos os advoga-
dos” (SHAKESPEARE, 2013).

O argumento de Pistor, amplo e corajoso, convida a diversas reflexões. 
Seria possível discutir a perspectiva histórica que o emoldura, as premissas 
culturais que o informam, o tipo de causalidade que ele postula. O presente 
capítulo, entretanto, tem propósito mais específico e busca jogar luz sobre 
um elemento virtualmente ausente da narrativa de Pistor: o papel da aca-
demia (e dos acadêmicos) na construção, legitimação e normatização do 
código do capital. 

O presente texto propõe que, sem as faculdades de Direito e seus scho-
lars, o sucesso do processo de codificação sustentado por Pistor não seria 
realizável nem compreensível. Isso porque a possibilidade de sociedades de-
mocráticas aceitarem pacificamente um sistema jurídico programado para 
beneficiar uns poucos em detrimento de muitos só existe se embasada em 
um imaginário social que determina que tal sistema é não apenas legal, mas 
também legítimo e, em larga medida, legítimo porque legal. 

O argumento da legalidade é, ao longo do texto, apresentado de ma-
neira bastante crítica por Pistor, que parece localizá-lo, sobretudo, no rol 
dos mecanismos discursivos de que o Direito se utiliza para, desautorizando 
objeções de natureza política, social ou moral, favorecer a concentração de 
riquezas: 

O precedente histórico para o governo global por um ou vários poderes é o 
império. E o império do Direito tem menos necessidade de soldados; ele se 
baseia, em vez disso, na autoridade normativa da lei, e seu grito de batalha mais 
poderoso é “mas é legal”. (PISTOR, 2019, p. 8, tradução nossa)9 

8 “Lawyers tend to ignore these external effects of their coding efforts. They put their clients inte-
rests first and are paid well for doing so. Few therefore consider the broad effects of their doing 
[...]” (PISTOR, 2019, p. 166).

9 Pistor parece demonstrar, em seu texto, certa impaciência com o argumento da legalidade ou, ao 
menos, com a ideia de que ele seria suficiente para autorizar as ações dos advogados. A legalidade 
é apresentada como uma defesa técnica contra objeções de natureza política ou moral. cf. “The 
historical precedent for global rule by one or several powers is empire. Law’ empire has less need 
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A força desse argumento da legalidade, entretanto, sua capacidade de 
ser o grito de batalha mais poderoso no embate contra considerações de outra 
natureza, é o fato de que o governo pelas leis, o rule of law e o rule by law 
é considerado um dos bens coletivos mais importantes para as sociedades 
democráticas. Longe de ser uma alegação formalista ou tacanha, a afirma-
ção do princípio da legalidade como patrimônio comum é consequência 
da observância de valores compartilhados (como a liberdade e a dignidade 
individuais) que o Direito, com todas as suas mazelas, encapsula e repre-
senta. A justificação do lugar do Direito nas sociedades – a primazia de seus 
comandos frente a demandas expressas por outras formas –, bem como das 
formas específicas de seu funcionamento, é, assim, um ponto nevrálgico 
para a possibilidade da construção do código do capital.

Este texto propõe que a construção dos discursos de justificação do sis-
tema jurídico e de seu funcionamento como bem comum e como benéfico 
para o coletivo é uma das principais funções da academia jurídica. Suas publi-
cações, seus cursos, seus seminários têm um papel central na legitimação do 
Direito e da codificação do capital que ele opera; longe de estarem insula-
dos do processo descrito no livro, as faculdades de Direito e os scholars que 
nela atuam são operadores imprescindíveis para a implementação bem-su-
cedida do código do capital nos termos propostos por Pistor.

Este capítulo apresenta três seções, além desta introdução e de uma 
breve seção de considerações finais. A primeira examina as implicações da 
metáfora matricial utilizada por Pistor (“O Direito é um código”), fazen-
do-a dialogar com a noção de Direito como linguagem. A segunda analisa as 
relações entre teorização e prática jurídica, sustentando que elas são inex-
tricáveis, solicitando-se e determinando-se mutuamente. Em seu funciona-
mento conjunto, elas determinam a configuração do imaginário social que 
está na raiz do respeito às leis. Por fim, a terceira sugere que os movimentos 
contemporâneos de construção de uma global law e de formação de global 
lawyers são instrumentais para a reconfiguração dos modos de acumulação 
de capital descritos por Katharina Pistor. As principais referências teóricas 
são Berman (1983), Castoriadis (1982), Giraud (2018), Kennedy (1983), 
Taylor (2004), Trubek (2016) e White (1978). 

for troops; it relies, instead, on the normative authority of the law, and its most powerful battle 
cry is ‘but it is legal’” (PISTOR, 2019, p. 8).
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1. A lINGuAGEm E O cóDIGO

Em Tropics of Discourse, Hayden White sublinha a dificuldade inerente à 
construção de narrativas que buscam dar sentido às estruturas mais profun-
das que informam a experiência comum: “quando tentamos compreender 
tópicos tão problemáticos como a natureza humana, a cultura, a sociedade 
e a história, nunca dizemos exatamente o que desejamos dizer, nem quere-
mos dizer exatamente o que dizemos” (WHITE, 1978, p. 1, tradução nos-
sa).10 A busca por uma moldura explicativa capaz de ser ao mesmo tempo 
abrangente (para dar conta de fenômenos apresentados como universais) e 
sensível às diferenças (para acomodar as singularidades sem desautorizar a 
universalidade postulada) empurra o discurso para sua dimensão trópica:

Esse elemento [trópico discursivo] é, segundo acredito, inseparável dos discur-
sos nas ciências humanas, não obstante o quão realistas elas aspirem a ser. O 
trópico é a sombra da qual todo discurso realista tenta fugir. Essa fuga, entre-
tanto, é fútil; pois o trópico é a estrutura pela qual todo discurso constitui os 
objetos que ele finge apenas descrever realisticamente e analisar objetivamente. 
(WHITE, 1978, p. 2, tradução nossa, grifo no original) 

A amplitude necessária para a formulação de argumentos que preten-
dem uma explicação global demanda, assim, o recurso a estruturas discur-
sivas cujos pressupostos implicam um a priori trópico que, por sua vez, se 
apresenta por meio de uma estrutura metafórica (WHITE, 1978, p. 125).11 

O argumento proposto por Katharina Pistor é dessa natureza ampla: ela 
pretende narrar a presença secular, e geograficamente bastante ampla, de 
um mecanismo de codificação jurídica de ativos para sua transformação em 
capital. Significativamente, como apontado por White, para construir essa 
ampla estrutura argumentativa ela lança mão de uma imagem matricial – 
“O Direito é um código” – que, como se verá (PISTOR, 2019, p. 183),12 
é plena de implicações. 

10 “When we seek to make sense of such problematical topics as human nature, culture, society, and 
history, we never say precisely what we wish to say or mean precisely what we say” (WHITE, 
1978, p. 1).

11 Para as relações entre metáfora e discurso científico ver, além da página de White (1978) aqui 
referida, as páginas 1-25 da mesma obra; Ricoeur (1982). 

12 “Law is code” (PISTOR, 2019, p. 183, tradução nossa).
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Em uma de suas principais acepções, o conceito de código implica um 
sistema de signos cujo funcionamento está ao abrigo da polissemia (multi-
plicidade de sentidos possíveis para um mesmo termo) que caracterizaria a 
linguagem (MAINGUENEAU, 2000).13 Se pensarmos no código Morse, 
por exemplo, veremos que “.-” significa A; “-...” significa B, e assim por 
diante. Quando uma operadora recebe a mensagem “…---...”, ela sabe ime-
diatamente que alguém está solicitando socorro, uma vez que esses símbolos 
significam, necessariamente, SOS e não, a depender do ponto de vista do 
intérprete, FGV ou USP. Vale dizer que, em seu sentido mais difundido, o 
código comunica a partir da organização sintática de termos monossêmicos; 
eles requerem compreensão, mais do que interpretação. Quando alguém de-
cifra um código, pode estar seguro de compreender todas as mensagens nele 
expressas, independentemente das intenções do emissor.

A linguagem, entretanto, é caracterizada por seu caráter polissêmico: 
um mesmo termo pode assumir significados diferentes de acordo com o 
contexto. Essa dimensão semântica demanda, para sua compreensão, uma 
dinâmica interpretativa que não se dá no âmbito da estrutura, mas do uso. 
A linguagem é, portanto, necessariamente cultural, enraizada em práticas 
históricas e socialmente situadas. As dificuldades que esse aspecto polissê-
mico da mensagem impõe aos intérpretes do Direito – para ficarmos nesse 
campo – são magistralmente ilustradas pelo conhecidíssimo caso dos veícu-
los no parque, proposto por Lon Fuller.14

Ao propor que o Direito é um código, Pistor ilumina um aspecto im-
portante do funcionamento das leis, ao mesmo tempo em que deixa outros 
na penumbra: os conceitos jurídicos buscam, idealmente, fugir às incertezas 
e às “zonas cinzentas”. Sobretudo nos institutos jurídicos que ela prioriza 
em sua análise (contratos, garantias, trusts, direito corporativo e direito fali-
mentar) (PISTOR, 2019, p. 2) esse desejo de clareza se intensifica, uma vez 
que ela é decisiva para a “codificação jurídica”, que, em seu argumento, é a 
base da formação do capital.

Para ser funcional, entretanto, esse código deve operar dentro de um 
sistema jurídico mais amplo, sem o qual é impossível a proteção estatal que 
lhe serve de lastro. Esse sistema mais amplo, contudo, tem características de 

13  A discussão sobre as relações entre código e linguagem é objeto de uma vasta e rica discussão 
dentro da área da linguística. Cf. Maingueneau (2000).

14  Um resumo da discussão entre Hart e Fuller encontra-se em Schauer (2008). O texto inicial é 
de Hart (1958); e a resposta é de Fuller (1958). 
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linguagem, não de código, na medida em que cada um de seus dispositivos 
individualmente considerado, o conjunto de seus dispositivos, bem como a 
relação entre eles e a relação do todo com cada uma de suas partes, é trans-
passado pela polissemia, isto é, pela possibilidade de interpretações consis-
tentes em si mesmas, mas incompatíveis com interpretações rivais. Sem a 
linguagem do Direito, em sentido amplo, não é possível compreender o 
funcionamento de um código em seu interior.

Como já observaram diversos estudiosos, esse caráter aberto da lingua-
gem não implica que ela possa aceitar qualquer interpretação (ECO, 1993). 
O arco de sentidos possíveis é determinado pela comunidade interpretativa 
relevante (FISH, 1982): no caso das ciências, em geral, pela comunidade 
epistêmica relevante (KHUN, 1962); no caso do Direito, pela comuni-
dade  jurídica que inclui os profissionais do contencioso (advogados, pro-
motores, defensores, etc.), a magistratura (responsável pela construção da 
jurisprudência) e, de maneira crucial, a academia.

2. tEORIZANDO O cóDIGO 

Seria difícil exagerar a importância da universidade nas possibilidades de 
ação prática dos profissionais do Direito. As relações entre a teorização da 
academia e a prática profissional de advogados e juízes são simbióticas, para 
não dizer inextricáveis, conforme já apontou Harold Berman, em sua clás-
sica análise das relações entre Direito, sociedade e transformação política: 

O corpo de doutrina na qual os especialistas são treinados está em relação 
complexa, dialética, com as instituições jurídicas, uma vez que, por um lado, 
a doutrina descreve as instituições mas, por outro, as instituições jurídicas que 
seriam, de outro modo, disparatadas e desorganizadas, tornam-se conceptuali-
zadas e sistematizadas e, assim, transformadas, por aquilo que é dito a respeito 
delas em tratados eruditos, artigos e na sala de aula. (BERMAN, 1983, p. 8, 
tradução nossa)15

15 “The body of legal learning in which the legal specialists are trained stands in a complex, dia-
lectical relationship to the legal institutions, since on the one hand the learning describes those 
institutions but on the other hand the legal institutions, which would otherwise be disparate and 
unorganized, become conceptualized and systematized, and thus transformed, by what is said 
about them in learned treatises and articles and in the classroom” (BERMAN, 1983, p. 8).
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A academia, e os acadêmicos, têm, assim, um papel central na delimita-
ção das condições de sentido dentro das quais se dá a prática jurídica, seja 
no âmbito interno à comunidade profissional, seja no âmbito externo de 
suas relações com outros atores, instituições e práticas sociais. É na academia 
que se forjam as teorias que, gradualmente, vão se incorporando ao imagi-
nário social mais amplo, a partir do qual as interações entre os membros de 
uma determinada sociedade podem assumir pleno sentido. Nas palavras de 
Charles Taylor (2004, p. 24, tradução nossa):

Frequentemente ocorre que aquilo que começou como uma teoria sustentada 
por algumas pessoas venha a se infiltrar no imaginário social, primeiro das elites 
e, depois, da sociedade como um todo. Foi isso que aconteceu, grosso modo, com 
as teorias de Grotius e de Locke, embora as transformações que receberam ao 
longo do caminho tenham sido muitas e suas formas finais bastante variadas.16

Esse processo de popularização e naturalização de teorias gestadas pela 
elite, bem como sua subsequente normatização – isto é, a incorporação ao 
sistema jurídico porque vistas como expressão de aspirações humanas le-
gítimas –, reflete e incorpora as complexas interações entre infraestrutura 
e superestrutura, tão essenciais para as reflexões mais centrais sobre a dinâ-
mica do capital. 

Nessas interações, os intelectuais ocupam lugar central. Em The Ger-
man ideology, Marx e Engels famosamente declaram que “as ideias da classe 
dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, i.e., a classe que 
controla a força material da sociedade, controla, também, sua força intelec-
tual” (MARX e ENGELS, 1968, tradução nossa).17 Gramsci desenvolverá 
e transformará essa intuição fundamental a partir de suas noções de inte-
lectual tradicional e intelectual orgânico, e da função que exercem no estabele-
cimento da hegemonia, em sentido gramsciano, isto é, a dinâmica pela qual 
“uma classe obtém (ao menos parcialmente) que as classes exploradas con-
sintam com sua própria situação”, distinguindo entre seu modo de atuação 

16 “It often happens that what start off as theories held by a few people come to infiltrate the so-
cial imaginary, first of elites, perhaps, and then, of the whole society. This is what has happened, 
grosso modo, to the theories of Grotius and Locke, although the transformations have been many 
along the way and the ultimate forms are rather varied” (TAYLOR, 2004, p. 24).

17 “The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class which is the ruling 
material force of society, is at the same time its ruling intellectual force” (MARX e ENGELS, 
1968).



PESQUISA DIREITO GV – SÉRIE DIREITO E DESENVOLVIMENTO

: sumário145

e seu posicionamento em face do sistema capitalista (O’NEILL e WAYNE, 
2018, tradução nossa).18 Para o argumento que se desenvolve aqui, entre-
tanto, basta pontuar que o exame do papel dos intelectuais e da academia 
é incontornável para uma compreensão crítica mais abrangente das formas 
de reprodução do código do capital. Os scholars, e não só os practitioners, parti-
cipam ativamente desse processo.

No caso específico do Direito, a conexão entre teorização e prática é 
ainda mais explícita e mais complexa. Os cursos de Direito não são cursos 
destinados, em princípio, a capacitar seus egressos a sofisticadas especula-
ções metafísicas, mas sim à educação de profissionais que irão atuar eficien-
temente na prática. Isso requer, crucialmente, que eles consigam utilizar a 
lei para fazer avançar interesses privados (PISTOR, 2019, p. 161). A melhor 
maneira de fazê-lo é traçar estratégias de legitimação que validem os inte-
resses de particulares como interesses coletivos (PISTOR, 2019, p. 125).19 

Por isso, na citação de Taylor, as menções a Grotius e a Locke são par-
ticularmente relevantes para a reflexão sobre as relações entre teorização e 
prática jurídica, uma vez que o texto de Taylor, buscando examinar o sur-
gimento do imaginário social Moderno, em sentido lato, indica esses dois 
pensadores do Direito como personagens fundamentais. Ambos postulam 
um tipo de indivíduo radicalmente diverso da concepção medieval prece-
dente, e iniciam o processo de valorização do individual sobre o coletivo 
que impactará profundamente o Direito ocidental, conforme observa Pistor 
quando comenta a obra de Cristoph Menke (PISTOR, 2019, capítulo 9).

Um exemplo ajudará a deixar mais claro o argumento. O processo de 
codificação do capital durante a dinastia Tudor (PISTOR, 2019, capítulos 2 e 
5) não poderia ter sido realizado, nem se poderia plenamente compreender, 
sem se observar o papel central que nela desempenhou a obra Institutes of 
the Lawes of England (1628-1644) de Edward Coke.20 Esse trabalho de teo-

18 “Gramsci means that this is a class that wins (at least to some degree) the consent of the exploi-
ted classes to their situation” (O’NEILL e WAYNE, 2018).

19 Pistor ilustra a habilidade dos advogados de, a depender das circunstâncias, invocar, em sua de-
fesa (travestida como interesse coletivo), regras que haviam questionado em momento anterior. 
“Freedom, it seems, is a double-edged sword, and the winners of the last battle to free assets and 
their holders from the shackles of previous rules soon find themselves adapting these very rules 
to protect their own gain” (PISTOR, 2019, p. 129).

20 A vida de Coke e sua atuação como téorico e advogado é de grande interesse para os juristas, e 
é um exemplo notável das consequências práticas de formulações teóricas. Para uma boa introdu-
ção, ver White (2017). Para uma apreciação mais ampla da atuação dos juristas da determinação 
dos modos de ser do Direito (particularmente, da Common Law), ver Barnes (2008).
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rização, desenvolvido por Coke, seu modo específico de entender a liber-
dade, a propriedade, o governo e o Direito, é que vai, de maneira decisiva, 
dar lastro aos argumentos jurídicos que, finalmente, se mostrarão vitoriosos 
nas cortes e se tornarão jurisprudência.

A teorização de Coke cumpriu a função fundamental de legitimar uma 
determinada leitura da dinâmica social e de sua correta tradução em termo 
de alocação de direitos, operando a transição simbólica necessária à reno-
vação das formas de produção material (O’NEILL e WAYNE, 2018). Para 
fazê-lo, ela se valeu de elementos extrajurídicos (filosóficos, históricos, so-
ciais, econômicos, morais) que, estruturados de uma certa maneira, determi-
nam uma visão específica do Direito, de seus fundamentos e de seu papel. 
Ele traduziu, para o campo do Direito – e da justificação do Direito –, o 
movimento mais amplo de individualização que marca a primeira moder-
nidade e que atravessa obras determinantes na construção e consolidação 
dessa nova concepção, como são as de Descartes, Kant, Locke e Rousseau, 
para citar apenas os mais conhecidos. 

O argumento de Coke é, assim, poderoso não porque afirma uma lega-
lidade, mas porque propõe, convincentemente para seus contemporâneos, a 
legitimidade dessa legalidade. Alguns comandos se transformam em lei – essa 
a base narrativa indispensável para a validação das instituições jurídicas mo-
dernas – porque elas são benéficas, porque ajudam a promover o amplo flo-
rescimento humano (TAYLOR, 1989, p. 3-23). Sem esse passo decisivo, sem 
essa construção de uma moldura teórico-discursiva de legitimação, a má-
quina estatal-judiciária não pode implementar o código jurídico que, nos 
termos de Pistor, é decisivo para a formação do capital. Os advogados e juí-
zes estruturam, validam e contestam suas teses jurídicas a partir dessa mol-
dura de legitimidade mais ampla batida na oficina dos scholars.

Cada época terá seus doutrinadores e teorizadores, cuja tarefa será, em 
grande parte, a de estabelecer as bases para que a legalidade jurídica tenha 
esse lastro de legitimidade político-social. Seria impossível pensar a prática 
contemporânea do Direito, bem como as estratégias utilizadas pelos advo-
gados e as fundamentações das decisões judiciais, sem fazer referência ao 
trabalho de pensadores como Kelsen, Hart, Dworkin, Rawls, Bobbio, Finnis 
ou Alexy, para citarmos apenas juristas. A exemplo de Coke, esses teóricos 
também lançam mão de pensadores de outras áreas para construir seu dis-
curso de legitimação: Foucault, Habermas, Marx, Freud são trazidos para 
autorizar leituras específicas sobre as fontes de legitimidade do Direito e de 
suas instituições.
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No que diz mais diretamente respeito aos elementos do código do ca-
pital, os instrumentos de regulação jurídica da vida econômica seriam in-
compreensíveis sem a moldura teórica entre Direito, Estado e economia 
proposta por Keynes, Posner ou Hayek. De modo semelhante, as reformas 
estruturais que muitos Estados levam adiante, com os respectivos custos e 
benefícios para suas populações, não podem ser descritas corretamente se 
deixarmos de lado a validação teórica que lhes emprestaram os teóricos do 
Direito e desenvolvimento.21 

Do ponto de vista interno à comunidade jurídica, os acadêmicos de-
sempenham um papel fundamental na determinação daquilo que é compa-
tível com o sistema jurídico vigente. Uma das faces mais conhecidas dessa 
dimensão são os debates sobre a constitucionalidade de institutos, porém ela 
se manifesta também na discussão sobre a validade de diferentes paradigmas 
hermenêuticos (as disputas entre positivistas, realistas e suas variações mar-
cam o dia a dia das faculdades de Direito) e, de maneira particularmente 
importante para o argumento de Pistor, na construção e legitimação de 
novos conceitos jurídicos.

Os acadêmicos realizam, assim, o procedimento de ressignificação dos 
elementos do sistema a partir do deslocamento e da reorganização do 
campo de sentido reconhecido e validado pela comunidade jurídica. Eles 
desconstroem:

a conceptualização de uma determinada área da experiência [em nosso caso, o 
Direito] que se cristalizou em uma hipóstase que bloqueia novas percepções e 
nega, em nome da formalização, aquilo que nossa vontade ou nossas emoções 
nos dizem deveria ser o caso em um dado departamento da vida. (WHITE, 
1978, p. 3-4, tradução nossa)22 

As inovadoras soluções jurídicas para o mercado financeiro, por exem-
plo, foram amplamente discutidas em livros de alcance global e nos mais 
prestigiosos journals acadêmicos,23 além de terem se transformado em ob-

21 Cf. Trubeck e Santos (2006); e também Delazay (2002). 

22 “[...] [i]ts aim [of this discursive practice] would be to deconstruct a conceptualization of a given 
area of experience which has become hardened into a hypostasis that blocks fresh perception 
or denies, in the the interest of formalization, what our will or emotions tell us ought to be the 
case in a given department of life” (WHITE, 1978, p. 3-4).

23 Exemplos são: Stulz (2004, p. 173-192); Hentschel e Kothari (2001, p. 93-118); Horwitz (1994, 
p. 515-550). 
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jeto de disciplinas de graduação e pós-graduação. Não raro, os professores 
responsáveis por essas disciplinas e textos atuam como pareceristas, con-
sultores de grandes corporações, ou são sócios de importantes escritórios 
de advocacia. Seu conhecimento prático (como acontecera com Edward 
Coke) é considerado um bônus formidável para sua atuação docente e de 
pesquisa, uma vez que eles são capazes de “entender as necessidades do mer-
cado” e de oferecer soluções aceitáveis dentro do sistema jurídico (“but it is 
legal”) e eficientes para os fins negociais dos clientes relevantes. 

Em seu funcionamento como instituições de ensino, de pesquisa e de 
extensão, e em sua dinâmica de ressignificação e legitimação das fronteiras 
possíveis para os sentidos e as práticas jurídicas, as faculdades de Direito e os 
professores que nelas trabalham exercem um papel central na constituição 
imaginária do papel do Direito na sociedade, e das hierarquias de poder que 
essa constituição implica (CASTORIADIS, 1982). Inevitavelmente articu-
ladas com as formas de produção de valor material, as faculdades de Direito 
sofrem suas próprias metamorfoses à medida que a dinâmica de reprodução 
do capital se atualiza. 

3. cAPItAl GlOBAl, AcADEmIA GlOBAl

Em linha com o atual estágio do capitalismo, as academias também se glo-
balizam, exportando o processo de construção, legitimação e justificação de 
novos conceitos jurídicos capazes de acomodar as necessidades de codificação 
(LIU, 2003, p. 670-693). Os programas de LLM das universidades norte-a-
mericanas e seus similares nos principais centros europeus atraem,24 anual-
mente, milhares de alunos, que replicam, quando retornam a seus países de 
origem, os conceitos, teorias e estilo de lawyering que aprenderam nessas 
instituições.25 Para muitos deles, o certificado de LLM, ou equivalente, será 
decisivo para a obtenção de uma boa posição em um escritório de prestígio. 

24 Alguns exemplos incluem Harvard (https://hls.harvard.edu/dept/ils/semester-abroad/), Cornell 
(https://www.lawschool.cornell.edu/international/gain-international-experience/Study-
Abroad.cfm), Columbia (https://www.law.columbia.edu/international-programs/study-abroad-
programs/semester-study-abroad), Georgetown (https://www.law.georgetown.edu/academics/
transnational-programs/semester-abroad-opportunities) e Northwestern (http://www.law.
northwestern.edu/academics/curricular-offerings/international/studyabroad/). Acessos em: 16 
maio 2020. 

25 Ver: Upham (2014, p. 97-126), Tromquist (2007, p. 81-105) e Flood (2015).

https://hls.harvard.edu/dept/ils/semester-abroad/
https://www.lawschool.cornell.edu/international/gain-international-experience/Study-Abroad.cfm
https://www.lawschool.cornell.edu/international/gain-international-experience/Study-Abroad.cfm
https://www.law.columbia.edu/international-programs/study-abroad-programs/semester-study-abroad
https://www.law.columbia.edu/international-programs/study-abroad-programs/semester-study-abroad
https://www.law.georgetown.edu/academics/transnational-programs/semester-abroad-opportunities/
https://www.law.georgetown.edu/academics/transnational-programs/semester-abroad-opportunities/
http://www.law.northwestern.edu/academics/curricular-offerings/international/studyabroad/
http://www.law.northwestern.edu/academics/curricular-offerings/international/studyabroad/
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O atrativo desses programas parece ser o de capacitarem os alunos a se 
tornarem masters of the code, e sua ênfase, compreensivelmente, é exatamente 
na maestria das áreas mais interessantes para a codificação (contratos, direi-
tos de propriedade, garantias, trusts, direitos corporativos e falimentares).26 
Afinal, os custos elevados da educação jurídica criam um incentivo pode-
roso, como também observou Pistor, para que os alunos não possam aceitar 
“empregos mal remunerados quando deixam a faculdade” (PISTOR, 2019, 
p. 228) e busquem, portanto, se qualificar justamente nas áreas em que os 
serviços jurídicos são mais rentáveis – na fala de Pistor, as áreas que envol-
vem os elementos-chave da codificação. 

Ao oferecer a esses alunos o tipo de expertise de que eles necessitam para 
obter bons empregos, os novos programas parecem radicalizar a tendência 
de valorização do privado às expensas do público. Vale dizer, eles expandem, 
para a esfera global, a estrutura política do currículo apontada, há muito, 
por Duncan Kennedy (1983).27 Se o código do capital necessita de mes-
tres, é a academia que assume a responsabilidade de formá-los e de entre-
gá-los ao mercado prontos para atuar com máxima eficiência (VIEIRA e 
GHIRARDI, 2017). 

O texto de apresentação do programa Global Law, da Universidade de 
Tilburg, na Holanda, é emblemático da nova configuração que o ensino ju-
rídico vai recebendo sob o influxo das mudanças trazidas pelo capitalismo 
financeiro global: “[O Programa] Global Law oferece um novo ponto de 
vista quando se trata do Direito: ele coloca ‘global’ antes de ‘local’ ao superar 
os limites de um sistema jurídico e considerar soluções de outros sistemas 
jurídicos e do direito internacional”.28

26 É possível ver os cursos oferecidos em Harvard (https://hls.harvard.edu/academics/curriculum/
catalog/index.html), Yale (https://courses.law.yale.edu/courses/term/23) e em outras universi-
dades de ponta em seus respectivos sites. 

27 “The basic notion about doctrine among law teachers seems to be that doctrine is, in essence, 
contracts, property, and torts, and that to teach doctrine is to show that contracts, property, and 
torts have a deep logical coherence as common law subjects. That they are highly rational. Now, 
remember that the rules of contract, property, and tort do not include administrative law, muni-
cipal law, welfare law, environmental law, labor law, antitrust law, securities regulation law” (KEN-
NEDY, 1983, p. 8). 

28 “Global Law offers a new point of view when it comes to law: it puts ‘global’ before ‘local’ by 
going beyond the limits of one judicial system and considering solutions from other jurisdic-
tions or from international law.” Desenvolvo uma análise crítica dos programas de Global Law 
em “Legal teaching and the reconceptualizing of the State: Global law and new legal education 

https://hls.harvard.edu/academics/curriculum/catalog/index.html
https://hls.harvard.edu/academics/curriculum/catalog/index.html
https://courses.law.yale.edu/courses/term/23
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A prevalência do “global” sobre o “local”, dentro do espaço de forma-
ção dos juristas, espelha fielmente o processo de enfraquecimento dos Es-
tados nacionais e de seus sistemas jurídicos a que faz referência The Code of 
Capital (PISTOR, 2019, p. 3). A academia se esforça, assim, para capacitar 
seus egressos a realizar o “fishing for jurisdiction” mencionado criticamente 
por Pistor (2019, p. 161) e se justifica a partir dessa qualificação oferecida. 
A premissa parece ser a de que “isto é o que bons advogados fazem e que 
as boas escolas ensinam a fazer”. 

A popularização de disciplinas versando sobre mediação e arbitragem, 
seja nos cursos de graduação,29 seja em programas de LLM ou de pós lato 
sensu,30 é índice adicional desse esforço da academia em habilitar seus alunos 
a atuar em um sistema em que “as cortes cederam espaço para os árbitros 
privados” (PISTOR, 2019, p. 162) e em que a opção default para disputas 
envolvendo os elementos centrais do código é fugir dos sistemas nacionais 
de adjudicação (PISTOR, 2019, p. 9).

Advogados competentes, observa Pistor, percebem as vantagens que 
podem obter com a globalização do capital e o enfraquecimento dos siste-
mas jurídicos nacionais. Capacitados pelo seu tempo de formação na acade-
mia, eles se tornam aptos a reconhecer que esse novo quadro lhes permite 
“escolher as regras mais favoráveis a seus interesses ou aos interesses de seus 
clientes” (PISTOR, 2019, p. 9), ainda que as consequências éticas de sua 
atuação possam ser questionáveis, já que “[o] capital codificado nesse di-
reito portátil tem pés ágeis; os ganhos podem ser obtidos e embolsados em 
qualquer parte e as perdas podem ser deixadas onde ocorrerem” (PISTOR, 
2019, p. 9, tradução nossa).31 

A função das faculdades de Direito é, de maneira muito importante, 
exatamente a de desenvolver essas competências. Elas têm por função en-

loci”. In: PLATTER, Susan; SANDOMIERSKI, David. Beyond Harvard. NYU Press: em processo 
de edição.

29 É possível encontrar exemplos na USP (https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurr
icular?codcg=2&codcur=2014&codhab=102&tipo=N), na Universidade Mackezie (https://
www.mackenzie.br/graduacao/sao-paulo-higienopolis/direito/matriz-curricular), na PUC-SP 
(https://www.pucsp.br/graduacao/direito#matriz-curricular), na FGV-SP (https://direitorio.
fgv.br/graduacao/grade-curricular-e-material-didatico) e em diversas outras instituições de 
ponta no Brasil (acessos em: 16 maio 2020).

30 Idem.

31 “Capital coded in portable law is footloose; gains can be made and pocketed anywhere and the 
losses can be left wherever they fall” (PISTOR, 2019, p. 9).

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=2&codcur=2014&codhab=102&tipo=N
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=2&codcur=2014&codhab=102&tipo=N
https://www.mackenzie.br/graduacao/sao-paulo-higienopolis/direito/matriz-curricular/
https://www.mackenzie.br/graduacao/sao-paulo-higienopolis/direito/matriz-curricular/
https://direitorio.fgv.br/graduacao/grade-curricular-e-material-didatico
https://direitorio.fgv.br/graduacao/grade-curricular-e-material-didatico
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sinar seus egressos a bem manejarem a máquina jurídica, para utilizarmos a 
expressão de Duncan Kennedy, de modo a favorecer seus clientes:

Há um processo de argumentação que é jurídico. Há um resultado e esse re-
sultado é juridicamente correto, a despeito de ser certo ou errado eticamente. 
Visto sob esse ponto de vista, o Direito se torna uma máquina que opera com 
base na necessidade. Ser bom em Direito é ser bom em operar a máquina. Se 
você é um aluno, você frequentemente erra e é corrigido por alguém que 
opera a máquina melhor do que você. (KENNEDY, 1983, tradução nossa)32

Por essa função instrumental, os cursos de Direito foram, frequente-
mente, financiados pelos poderes que necessitavam de seus serviços. No 
Brasil, é lugar comum citar a criação das faculdades de Direito como uma 
resposta às necessidades políticas e administrativas da Coroa do país recém-
-independente. O exercício do poder – político, econômico – necessita da 
codificação feita pelos acadêmicos, e aqueles que se beneficiam desses ser-
viços estão prontos a pagar por eles. 

A dinâmica de financiamento das faculdades pode, nesse sentido, forne-
cer indícios importantes à relevância da atuação dos acadêmicos para a cria-
ção e legitimação do poder e do código do capital.33 Um relatório publicado 
em 2013 pela Hanover Research aponta que, na busca por alternativas às 
dificuldades de financiamento por meio de mensalidades (tuition), algumas 
faculdades “têm estabelecido parcerias corporativas e comerciais a fim de 
gerar receita”.34 Adicionalmente, o relatório indica que “as doações corpo-
rativas são, frequentemente, as mais lucrativas para as faculdades de Direito 

32 “There is a reasoning process which is legal. There is an outcome, and that outcome is correct 
legally, irrespective of whether it is right or wrong ethically. Viewed from this perspective, law 
becomes a necessity machine. Being good at law is being good at operating the machine. If you 
are a student, you constantly make mistakes and are corrected by a person who operates it better 
than you do” (KENNEDY, 1983).

33 Essa é uma questão que tem merecido atenção cada vez maior, tendo também gerado controvér-
sias. Por sua função instrumental, os cursos de Direito foram, frequentemente, financiados pelos 
poderes que necessitavam de seus serviços. No Brasil, é lugar comum citar a criação das facul-
dades de Direito como uma resposta às necessidades políticas e administrativas da Coroa do país 
recém-independente. 

34 https://prawfsblawg.blogs.com/files/revenue-at-la-school.pdf. “Though less common, some law 
schools have also entered into corporate and business partnerships in order to generate revenue.”

https://prawfsblawg.blogs.com/files/revenue-at-law-school.pdf
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mas, para serem bem-sucedidas, elas requerem negociação e alguma pro-
messa de benefício mútuo”.35 

Essa questão tem merecido crescente atenção, gerando por vezes for-
tes preocupações em relação ao possível impacto do poder financeiro no 
conteúdo acadêmico36 ou no processo de admissão de alunos.37 Os dilemas 
atrelados a essa dinâmica de financiamento são apontados por Katharina 
Pistor nos parágrafos finais de sua obra: 

Se os advogados desejam se tornar realmente independentes do capital, preci-
samos repensar profundamente as formas de financiamento da educação jurí-
dica, e as formas como se estrutura a remuneração nos principais escritórios de 
advocacia. Sem essas mudanças, propostas para submeter os advogados a maior 
formação em ética dificilmente gerarão muitos frutos. (PISTOR, 2019, p. 228, 
tradução nossa)38

Finalmente, é possível sugerir que a própria dinâmica de produção inte-
lectual dentro da academia jurídica espelha, a seu modo, a lógica mais ampla 
que vai marcando o capitalismo financeiro global (GIRAUD, 2018). Em 
Law and Development: Forty years after “Scholars in self-estrangement”, David 
Trubek descreve um sistema de expansão do capital intelectual que guarda 
semelhanças importantes com os novos modos de codificação global, descritos 
por Pistor:

[...] em alguma medida, a fragmentação [do campo Direito e Desenvolvi-
mento] se reproduz no Sul. Assim, algumas vezes vemos acadêmicos do Sul 
buscando titulação avançada no Norte e se ligam a um dos silos do Norte. 
Uma vez que conseguem a titulação, eles podem trazer essa perspectiva para 
casa, em seus próprios países, e se tornar parte da rede acadêmica Norte-Sul 

35 “Corporate donations are often the most lucrative for law schools, but to be successful, require 
courting and some promise of mutual benefit.”

36 http://www.unkochmycampus.org/charles-koch-foundation-george-mason-mercatus-donor-
influence-exposed.

37 https://www.nytimes.com/news-event/college-admissions-scandal; https://www.law.
com/2019/03/14/can-you-bribe-your-way-into-law-school/.

38 “If lawyers wish to become truly independent from capital, we need to deeply rethink how to 
fund legal education, and how to structure pay at leading law firms. Without these changes, pro-
posals to subject lawyers to more training in ethics is unlikely to bear much fruit” (PISTOR, 
2019, p. 228).

http://www.unkochmycampus.org/charles-koch-foundation-george-mason-mercatus-donor-influence-exposed
http://www.unkochmycampus.org/charles-koch-foundation-george-mason-mercatus-donor-influence-exposed
https://www.nytimes.com/news-event/college-admissions-scandal
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desses silos. Em alguns casos, espera-se que os acadêmicos do Sul encontrem 
dados para validar teorias desenvolvidas no Norte, tornando-se assim a ponta 
final de uma “cadeia de commodity acadêmica”. Porque os laços que as pessoas 
têm nessas redes Norte-Sul podem ser mais fortes do que os que possuem com 
outros acadêmicos em seu país; os pesquisadores em um país ou até em uma 
mesma faculdade de Direito no Sul podem se comunicar mais com colegas 
de orientação similar no Norte do que com colegas em seu próprio país ou 
mesmo em sua própria faculdade. (TRUBEK, 2016, p. 1-29, tradução nossa)39 

A lógica de segmentação, a reprodução da hierarquização Norte-Sul 
dentro do processo de globalização, o caráter secundário do cenário nacio-
nal ante o cenário global e a comoditização de produtos intelectuais são 
apenas alguns dos aspectos que sugerem que o código do capital não afeta ape-
nas a produção material, mas todo o tipo de produção, incluindo a intelec-
tual e a simbólica. Isso não chega a surpreender, uma vez que o capitalismo, 
como já se observou, não é uma forma de organizar a vida econômica, mas 
a forma de organizar a vida como um todo. Ele é uma matriz ideológica 
que molda, em profundidade, todas as dimensões da atividade humana nas 
sociedades que o abraçam (LACLAU, 1977).

No campo do Direito, as formulações teóricas cruciais para a codificação 
do capital, nos termos descritos por Pistor, originam-se habitualmente no 
Norte para, graças ao papel difusor que as academias do Sul desempenham, 
adentrar pouco a pouco no discurso e na prática jurídica dos países peri-
féricos, naturalizando-se como best practices a serem implementadas nessas 
sociedades. 

Ao mesmo tempo, as observações de Trubek permitem entender que 
o papel de mestres do código não está ao alcance de todos. Na verdade, essa 
posição está, possivelmente, ao alcance apenas de uma minoria bastante re-
duzida, ou, se quisermos, essas observações permitem entender que estamos 

39 “[...] to some degree, the fragmentation in the North is echoed in the South. Thus, we some-
times see scholars from the South pursue advanced degrees in the North and attach themselves 
to one of the Northern silos. Once they secure their degree, they may bring the silo’s approach 
home to their own country and become part of the silo’s North–South academic network. In 
some cases, the scholars in the South are expected to find data to support theories developed in 
the North, thus becoming the far end of what might be called an ‘academic commodity chain.’ 
Because the ties people have in some of these North–South networks may be stronger than those 
they have with other scholars at home, L & D researchers in one country or even one law school 
in the South may communicate more with similarly oriented colleagues in the North than with 
those in their own country or even their own school” (TRUBEK, 2016, p. 1-29).
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diante de um quadro de concentração do capital intelectual dentro do sis-
tema acadêmico global, concentração que, pode-se sustentar, tem suas pró-
prias formas de codificação, exclusão e validação.

cONcluSõES

A narrativa estabelecida por The Code of Capital, em sua corajosa abran-
gência, lança luz sobre as relações indissociáveis entre o Direito e as 

formas de reprodução do capital. Sua proposta central – de que os advoga-
dos são os responsáveis por codificar ativos para transformá-los em capital – 
faz com que esses profissionais sejam apontados como responsáveis por agir 
frequentemente em prejuízo do bem comum. Atentos à sua remuneração, 
mais do que ao impacto social de suas ações, eles se prestam a ajudar a cons-
truir uma dinâmica que promove a concentração de riqueza e a exclusão 
social. Eles são os mestres do código, sem o qual o capital não pode se formar, 
sobreviver, nem se expandir.

No relato de Pistor, os acadêmicos não aparecem senão secundaria-
mente, e sem grande proeminência: em The Code of Capital, os atores da co-
dificação são os practitioners, não os scholars. Este capítulo sugere, entretanto, 
que a academia e os acadêmicos têm papel central no processo que a autora 
busca descrever, e que o relato da codificação não poderá estar completo 
sem o exame de sua participação nesse processo. As estratégias jurídicas uti-
lizadas pelos advogados corporativos, assim como as linhas interpretativas 
adotadas pelas cortes, são gestadas, desenvolvidas, discutidas, aperfeiçoadas e 
legitimadas por acadêmicos. A produção intelectual desses profissionais não 
está fora da dinâmica de reprodução do capital, mas é dela parte integrante 
e indispensável. 

O fato de, por serem acadêmicos, não atuarem diretamente no mercado 
não exime os professores das faculdades de Direito de examinar as impli-
cações éticas de sua atuação e de seu impacto social. As habilidades e com-
petências que fazem de alguns advogados mestres do código são desenvolvidas 
nas salas de aula e nos centros de pesquisa dos cursos de Direito. Se, como 
sugere a autora, há problemas nesse processo, a academia tem, certamente, 
responsabilidade em sua constituição.
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CAPÍTULO 7
A RESISTÊNCIA AO CÓDIGO DO CAPITAL NO BRASIL: 
REFLEXÕES SOBRE A HETERODOXIA JURÍDICA NO SUL GLOBAL 
Mariana Pargendler

INtRODuçãO

O livro The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality, de 
autoria de Katharina Pistor, é uma obra notável, tanto pela sua abrangên-
cia como por sua ambição. O trabalho tem recebido considerável atenção 
e cobertura entre juristas e economistas, renovando o debate sobre o papel 
do Direito na formatação do capitalismo moderno, com seus encantos e 
fragilidades. Seria essa, possivelmente, a principal obra de direito societário 
da década de 20101 não fosse pelo fato de que não se trata estritamente 
(ou sequer primordialmente) de uma obra de direito societário.2 The Code 
of Capital abrange diversos outros campos, como o direito contratual, o di-
reito de propriedade, o direito das empresas em crise, o direito dos trusts e 
o direito das garantias reais – todos eles responsáveis, conjuntamente, pela 
formatação jurídica do código do capital, segundo a autora. A obra oferece, 
ainda, ampla cobertura histórica: da transformação do direito de proprie-
dade no direito feudal inglês ao futuro da proteção jurídica do genoma hu-
mano e do big data.

Em sua rica trajetória intelectual, Katharina Pistor conta com vasta 
produção sobre Direito e Economia e direito comparado. Com relação ao 
campo de Direito e Economia, The Code of Capital reflete nova tendência 
que busca romper com o que convencionei denominar, em outra oportu-

1 Segundo conhecida resenha de David Skeel (2004), a obra fundamental de direito societário nos 
anos 1970 foi The Structure of Corporation, de Melvin Eisenberg (1976), a dos anos 1980 foi The 
Economic Structure of Corporate Law, de Frank Easterbrook e Daniel Fischel (1991), e a dos anos 
2000 foi The Anatomy of Corporate Law, de Reinier Kraakman et al. (2004), a qual já se encontra 
na terceira edição (2017), da qual sou coautora. 

2 Isso porque o The Code of Capital é incessantemente interdisciplinar, tratando não apenas do 
direito societário, mas também do direito contratual, falimentar e de propriedade, entre outros. 
Além disso, o livro abertamente se preocupa com questões de igualdade para além da preocupação 
com a criação de riqueza. Nesse sentido, porém, a obra aponta para o que me parece ser o futuro 
do direito societário, com preocupações mais amplas do ponto de vista normativo e mais aptas a 
compreender e influenciar a complexa realidade econômica e social. Ver: Pargendler (2020b). 



VOLUME 4 – DECODIFICANDO O CÓDIGO DO CAPITAL DE KATHARINA PISTOR A PARTIR DO BRASIL 

: sumário158

nidade, como abordagem “modular” (modularity approach) no estudo da área 
(PARGENDLER, 2020a). A abordagem dita modular busca lidar com a 
complexidade do universo econômico e jurídico ao conceber os diferen-
tes campos do Direito como módulos dedicados a uma única função espe-
cializada (PARGENDLER, 2020a). Segundo essa concepção modular do-
minante, o objetivo do direito societário é mitigar os chamados custos de 
agência; o objetivo do direito contratual é reduzir os custos de transação; o 
objetivo do direito das empresas em crise é maximizar o valor da empresa 
em benefício dos credores – e assim por diante (PARGENDLER, 2020a). 

A linha mestra de The Code of Capital é fortemente antimodular. Apesar 
de se referir repetidamente aos diversos campos do Direito como consti-
tuintes dos “módulos do capital”, Pistor os toma de forma integrada e in-
terdisciplinar, sem se limitar a determinados objetivos específicos (ou lógica 
interna) usualmente atribuídos a cada ramo. Por outro lado, a obra defende 
de forma implícita e explícita que os diferentes ramos do direito privado 
afetam – e, portanto, devem levar em consideração – não apenas a criação 
de riquezas, mas também os efeitos distributivos relativamente ao problema 
da (crescente) desigualdade. Ao incorporar explicitamente o tema da distri-
buição de riqueza no exame de institutos de direito privado, Pistor rompe 
com uma premissa tradicionalíssima, embora crescentemente contestada, 
do movimento de law and economics, segundo a qual questões distributivas 
devem ser consideradas exclusivamente em módulo próprio, nomeada-
mente o sistema tributário e de gasto social.3 

Neste capítulo, pretende-se trazer breves considerações sobre The Code 
of Capital sob perspectiva comparada, especificamente à luz do Direito bra-
sileiro. O direito comparado é, afinal, área por excelência de atuação de 
Pistor, embora tenha sido pouco explorado na obra em comento. Como 
se verá, o Direito brasileiro oferece um cenário aparentemente contras-
tante com a visão apresentada pela autora, a qual é fortemente inspirada 
na experiência do Norte Global em geral e do mundo anglo-saxônico em 
particular. Ao mesmo tempo, a experiência brasileira oferece alternativas 
institucionais potencialmente interessantes para a agenda normativa de Pis-
tor, embora distintas, ao menos em parte, das sugestões de reforma por ela 
apresentadas. 

3 A defesa paradigmática da especialização dos ramos do direito privado exclusivamente em ques-
tões de eficiência foi articulada por Louis Kaplow e Steven Shavell (1994). Como críticas recen-
tes a essa abordagem por autores do campo, ver Lee Anne Fennell e Richard H. Mcadams (2016); 
Zachary D. Liscow (2014). 
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As reflexões que seguem versarão sobre (i) a relação entre The Code of 
Capital e a literatura sobre variedades de capitalismo, à qual Pistor até então 
se filiava; (ii) o aparente enfraquecimento do código do capital no Brasil; e 
(iii) o fenômeno mais amplo da heterodoxia jurídica no Sul Global, a qual, 
entre outros aspectos, serve como reação aos efeitos distributivos regressivos 
do código do capital criticados por Pistor. 

1. O cóDIGO DO cAPItAl ENtRE hOmOGENEIDADE E vARIEDADES 
DE cAPItAlISmO 

Sob certa perspectiva, a autoria de The Code of Capital por Katharina Pistor 
não deixa de ser surpreendente. Afinal, a obra propugna uma forte visão da 
tese da convergência de sistemas jurídicos em face da globalização econô-
mica.4 Segundo a autora, o código do capital baseia-se em elementos uni-
versais oferecidos por diferentes ramos do Direito, encontrando no Direito 
anglo-saxônico (e, especificamente, nos grandes escritórios de advocacia 
de Londres e Nova York) o plano por excelência de seu desenvolvimento 
e combinação. Por meio de institutos de direito privado e regras de direito 
internacional privado, o capital seria codificado de forma uniforme e efe-
tiva em escala global, não obstante a ausência formal de um direito global. 
Com efeito, o direito privado de Nova York e Londres faria as vezes de um 
direito global por meio das regras de direito internacional privado. 

A forte tese de convergência é inesperada justamente porque Katha-
rina Pistor é uma das principais autoras tradicionalmente ligadas à corrente 
oposta, que propugna a existência de diferentes “variedades de capitalismo” 
formatadas por distintos modelos institucionais, as quais não seriam neces-
sariamente sublimadas ou aniquiladas em razão da globalização e do fortale-
cimento da interdependência econômica (HALL e SOSKICE, 2001).5 Em 
The Code of Capital inexiste qualquer confrontação sistemática ou recon-

4 Desde os anos 1990, discute-se se a globalização econômica produziria convergência (presumi-
velmente em direção ao modelo econômico e jurídico anglo-saxônico) ou persistência dos mo-
delos então vigentes em razão da dependência da trajetória. Para obra fundamental nesse debate 
no âmbito do direito societário, ver Gordon e Roe (2004). Para a visão de que, contrariamente 
à formulação do debate na literatura, a globalização pode produzir também reação contrária 
(backlash) para além das possibilidades de convergência e persistência, ver Pargendler (2020b). 

5 Adotando a perspectiva de “variedades de capitalismo” e de seus distintos substratos jurídicos, ver 
Pistor, (2005) e Milhaupt e Pistor (2008).
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ciliação com a ideia de variedades de capitalismo.6 Ao contrário, há forte 
diagnóstico de convergência do capitalismo mundial em torno do modelo 
anglo-saxônico, visão representativa justamente da concepção que a litera-
tura sobre variedades de capitalismo buscou refutar. 

Há, por certo, diferença fulcral entre The Code of Capital e a literatura 
de Direito e Finanças (law and finance) (LA PORTA et al., 1998; DJANKOV, 
2008), com sua famigerada ode ao sistema de common law (LA PORTA et 
al., 1998),7 repudiada por Pistor em seus trabalhos anteriores. Ao passo que 
a primeira celebraria tal convergência ao modelo anglo-saxônico, Pistor 
apresenta análise marcadamente crítica quanto ao fenômeno. The Code of 
Capital, contudo, também se distancia claramente da abordagem de Pistor 
em Law and Capitalism (MILHAUPT e PISTOR, 2008), livro publicado 
em 2008 em coautoria com o também comparatista Curtis Milhaupt. En-
quanto Law and Capitalism apresentava análise complexa e nuançada sobre 
as diferentes relações entre Direito e capitalismo em diversos países, The 
Code of Capital enfatiza a uniformidade imperialista do modelo de direito 
privado da common law. Dito de outra forma, enquanto o exercício analítico 
de Law and Capitalism consiste em formular e destacar distinções entre os 
sistemas jurídicos de diferentes países (splitting), The Code of Capital reflete 
formidável esforço teórico na identificação de aspectos comuns (lumping) 
(COFFEE JR. apud MUELLER, 2012).

A aparente conversão à tese da convergência também não deixa de 
ser surpreendente no atual momento histórico. A ascensão econômica da 
China representa um dos mais notáveis acontecimentos históricos nas últi-
mas décadas. The Code of Capital sequer faz referências explícitas à China, o 
que por si só já é digno de nota.8 É sabido que o modelo de capitalismo 
chinês não segue à letra o código do capital prevalente no Direito anglo-saxô-
nico, para dizer o mínimo, embora dele se valha em momentos relevantes. 
Aliás, a própria Pistor enfatizou em relevante trabalho anterior as particula-
ridades institucionais do modelo chinês, pautado por um sistema de “gover-
nança administrativa” (administrative governance), em contraposição ao mo-

6 De fato, inexiste sequer menção ao termo e à literatura, diferentemente do que ocorre nas obras 
anteriores de Pistor.

7 Para uma crítica a essa literatura à luz da evolução do Direito brasileiro, ver Pargendler (2013).

8 Com efeito, a China é apenas mencionada duas vezes ao longo do livro, e de forma absoluta-
mente incidental, ao se referir ao crescimento de escritórios de advocacia globais na China (p. 
178) e o fundo soberano chinês China Investment Corporation como um dos investidores em 
securitizações de hipotecas no contexto da crise financeira global (p. 85). 
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delo de “governança jurídica” (legal governance) encontrado nas economias 
desenvolvidas do Norte Global (PISTOR, 2005, p. 5-10).

2. A mItIGAçãO DO cóDIGO DO cAPItAl NO BRASIl 

Nesta seção, busca-se cotejar elementos centrais de The Code of Capital à luz 
do Direito brasileiro. São eles: (i) o instituto da responsabilidade limitada de 
sócios e acionistas; (ii) a prioridade de credores com garantias em processos 
de recuperação judicial e falências; (iii) o princípio da autonomia privada 
nos contratos, especialmente quanto ao direito de escolha da lei aplicável; 
(iv) a proteção jurídica conferida às patentes; e (v) a proteção dos investi-
dores estrangeiros contra o tratamento expropriatório ou injusto por parte 
do Estado mediante tratados bilaterais de investimento. Além disso, Pistor 
sublinha a expansão desses elementos por meio de escritórios de advocacia 
globais (global firms), os quais, como se verá, têm sido igualmente resistidos 
no Brasil. 

Para os nossos propósitos, cabe destacar o fato de que, no Brasil, cada 
um dos elementos supracitados parece ser ou ausente (no caso de tratados 
bilaterais de investimento), ou fortemente mitigado (nos demais casos). To-
me-se, por exemplo, o caso da responsabilidade limitada de sócios ou acio-
nistas, que vem sendo mitigado a tal ponto que Bruno Salama houve por 
bem declarar “O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil” (SALAMA, 
2014). Com efeito, a responsabilidade limitada foi largamente esgarçada, 
senão abolida, no Brasil com relação a dívidas de natureza ambiental, traba-
lhista ou consumerista, sendo a separação patrimonial ainda mitigada em di-
versas outras esferas, como se verifica na legislação anticorrupção e na juris-
prudência sobre recuperação judicial (PARGENDLER, 2019). Interessante 
notar que, enquanto por aqui a expansão das hipóteses de desconsideração 
da personalidade jurídica recebe fortes críticas da doutrina nacional, o insti-
tuto da responsabilidade limitada foi objeto de contundente condenação de 
Pistor em artigo recente, subsequente à publicação de The Code of Capital, 
mas certamente por ele inspirado (PISTOR, 2020).

Embora emblemática, a flexibilização da responsabilidade não representa 
incidente isolado na flexibilização dos elementos de código do capital. Tam-
bém se sabe que a prioridade dos credores com garantia real é frequente-
mente flexibilizada na aplicação da lei de recuperação judicial brasileira, em 
nome de princípios como os da função social e da conservação da empresa, 
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com nítida atenção aos interesses dos trabalhadores e do Estado em detri-
mento dos credores (SALAMA, 2013; NETO, 2020a e 2020b). 

O Direito brasileiro tampouco reconhece a irrestrita aplicação do prin-
cípio da autonomia privada na escolha da lei aplicável, a qual, a rigor, estaria 
adstrita a disputas sujeitas a arbitragem (ARAUJO e SALDANHA, 2013).9 
Mesmo nesse contexto, o Judiciário tem exercido rigoroso (até mesmo 
questionável) controle relativamente à correta aplicação da lei brasileira, 
tendo em vista a preservação de normas de ordem pública (GORESCU, 
2020). Até mesmo recente reforma jurídica sobre o contrato de franquia 
promulgada no governo ultraliberal de Jair Bolsonaro – celebrada na mídia 
por seu caráter supostamente flexível e favorável ao empreendedorismo – 
não apenas exige a utilização da legislação brasileira e da língua portuguesa 
em contratos com efeitos domésticos, mas também restringe a escolha da 
lei aplicável em contratos de âmbito internacional.10 Além disso, a prote-
ção conferida à propriedade intelectual – e, especificamente, pelo que tem 
atraído a ira de determinados autores de Direito e Desenvolvimento11 e 
elogios de outros (EL SAID e KAPCZYNSKI, 2011).

Ao passo que os tratados bilaterais de investimento (bilateral investment 
treaties ou simplesmente BITs) proliferaram pelo Sul Global (incluindo nos-
sos vizinhos latino-americanos) nas últimas décadas, o Brasil se manteve ab-
solutamente imune à onda. O Brasil não assinou um único BIT segundo 
o modelo tradicional e, mais recentemente, tem promovido ativamente ar-
cabouços jurídicos mais flexíveis e plurais para a promoção a investimen-
tos que não restrinjam indevidamente a capacidade regulatória do Estado 
(MOROSINI e SANCHEZ, 2017, p. 18). Nesse particular, mais uma vez, a 
experiência jurídica brasileira corporifica as prescrições normativas de Pis-
tor em The Code of Capital, o qual critica de forma contundente a limitação 
imposta por BITs ao poder regulador do Estado, bem como a privatização 
da resolução de conflitos por meio de arbitragem quando se trata de ques-
tões envolvendo relevante interesse social (PISTOR, 2019, p. 226).

9 Para uma discussão mais detida sobre as limitações à escolha da lei aplicável em diferentes con-
textos, ver Pargendler (2017, p. 1729-1730).

10 Lei n. 13.966, de 26 de dezembro de 2019. 

11 Segundo Robert Cooter e Hans-Bernd  Schäfer (2013), “Brazilian and Chinese officials tend to 
look the other way when intellectual property rights are violated” (criticando o licenciamento 
compulsório no Brasil de patentes de medicamentos para o combate à AIDS). Ver Cooter e 
Schäfer (2013, p. 75).
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Por fim, vale frisar que, segundo o argumento central da obra, The Code 
of Capital apresenta relação simbiótica com as bancas de advocacia de elite 
de Nova York ou Londres, as quais se expandem ao redor do mundo para 
formar verdadeiros escritórios de advocacia globais. Enquanto esses escri-
tórios de fato ganham força em diferentes lugares (inclusive na China e na 
Europa ocidental), a tendência tem sido objeto de resistência ferrenha pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, que tem lutado, até hoje de forma razoa-
velmente bem-sucedida, para excluí-los do mercado de advocacia nacional 
(THE ECONOMIST, 2011). 

3. O QuE ExPlIcA A fRAGIlIDADE DO cóDIGO DO cAPItAl NO BRASIl?

Em trabalho anterior que cuida do enfraquecimento dos atributos tradicio-
nais da sociedade anônima no Brasil (o que inclui a responsabilidade limi-
tada, entre outros), suscitei possíveis razões de eficiência e distribuição para 
justificar o peculiar regime jurídico nacional (PARGENDLER, 2019). Re-
lativamente às razões de eficiência, cabe aqui sublinhar aspecto notável, con-
quanto não explorado por Pistor: muitos dos atributos do código do capital, 
senão todos, já tiveram sua eficiência ao menos parcialmente questionada 
até mesmo pelo mainstream de law and economics, incluindo autores da Escola 
de Chicago (POSNER, 1976, p. 520; HANSMAN e KRAAKMAN, 1991). 
As críticas abrangem a aplicação da responsabilidade limitada e dos direitos 
reais de garantias em prejuízo de credores involuntários, como as vítimas de 
dano ambiental, assim como o direito de monopólio jurídico conferido por 
patentes. São prima facie preocupantes, sob perspectiva econômica, os insti-
tutos jurídicos que prejudicam a situação de terceiros que não consentiram 
com determinado privilégio jurídico em seu detrimento. Nesse sentido, o 
Direito brasileiro mitigaria elementos do código do capital em nome da 
eficiência econômica – solução essa que seria adequada não apenas para o 
Brasil, mas em qualquer lugar. Ou seja, ao mitigar o código do capital, o 
Direito brasileiro seria mais eficiente do que os demais, ao menos sob uma 
perspectiva estática. 

Outra visão seria a de que a avaliação da eficiência dos diferentes ele-
mentos do código do capital não pode ser feita em abstrato, mas é, ao con-
trário, necessariamente dependente de outros aspectos da infraestrutura 
institucional disponível em uma dada jurisdição. Não obstante as críticas já 
referidas, a responsabilidade limitada poderia ser compatibilizada com a efi-
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ciência econômica, desde que haja um Estado regulador diligente e efetivo 
na proteção dos credores involuntários. Na ausência desse pressuposto, pos-
sivelmente inexistente no Brasil sob vários aspectos, a mitigação da respon-
sabilidade limitada poderia representar uma alternativa second-best. Interessa 
notar que foi justamente em razão das conhecidas dificuldades em regular 
o sistema financeiro que o regulador brasileiro buscou mitigar a responsa-
bilidade limitada de administradores e acionistas controladores como me-
canismo alternativo de dissuasão de riscos excessivos e de preservação da 
estabilidade sistêmica. 

O insight teórico dessa última perspectiva é que certas peculiaridades 
(ou deficiências) institucionais prevalentes em países em desenvolvimento 
podem exigir modificações no regime jurídico de direito privado relativa-
mente aos modelos prevalentes no Norte Global. Assim, a ortodoxia refle-
tida em The Code of Capital daria lugar a divergências locais, aqui chama-
das de heterodoxas (DAVIS e PARGENDLER, 2020) não apenas por se 
diferenciarem dos modelos de países desenvolvidos, mas também das lições 
dogmáticas tradicionais constantes no “Direito nos livros” (law on the books) 
até mesmo de países em desenvolvimento. É frequente a crítica, reiterada 
inclusive neste volume, de que os juristas do Sul Global costumam se limitar 
a repetir de forma acrítica os modelos e teorias oriundos do Norte Global 
(GHIRARDI, 2020). Apesar de não refletir a totalidade da produção acadê-
mica na periferia (que conta ainda com forte complexo de inferioridade), o 
que é mais surpreendente nesse diagnóstico é justamente a desconsideração 
às diferenças substanciais entre os modelos jurídicos efetivamente prevalen-
tes no Sul Global, os quais são muito mais originais e inovadores (para o 
bem e para o mal) do que se costuma reconhecer (PARGENDLER, 2012).

Para além de razões de eficiência (sejam universais, sejam contingentes 
à luz do aparato institucional vigente em uma dada jurisdição), a hetero-
doxia jurídica em direito privado, no Brasil como alhures, parece também 
ser influenciada pelo status quo de profunda desigualdade. Isto é, o sistema 
jurídico brasileiro reconhece, tal como faz Pistor em The Code of Capital, 
que os institutos do direito privado influenciam não apenas a criação de ri-
queza, como também a sua distribuição. Com isso, buscam evitar determi-
nadas dimensões ortodoxas do código que tenham como efeito o aumento 
da desigualdade. 

Conquanto constitua exemplo paradigmático de resistência ao código 
do capital identificado por Pistor, o Brasil não parece estar sozinho entre os 
países em desenvolvimento. Estudos têm demonstrado certa flexibilização 
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do instituto da responsabilidade limitada também na China, diante da ampla 
aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica naquele 
país.12 De forma mais ampla, a larga ingerência do Partido Comunista sobre 
as companhias chinesas tem o condão de até mesmo esmaecer as diferenças, 
presumidamente centrais, entre empresas sob propriedade pública e privada 
(MILHAUPT e ZHENG, 2015).

Na esfera contratual, a heterodoxia observada em países em desenvol-
vimento também é nítida, embora habitualmente ignorada. Em estudo em 
andamento com Kevin Davis, identificamos diferenças relevantes entre o 
direito contratual de países em desenvolvimento relativamente à ortodoxia 
dominante em países desenvolvidos, bem como até mesmo nos livros aca-
dêmicos desses mesmos países (DAVIS e PARGENDLER, 2020). Segundo 
nosso arcabouço analítico, as razões para semelhante divergência no regime 
contratual se devem justamente a (i) questões relativas a deficiências quanto 
ao funcionamento ou à capacitação do Estado e (ii) a preocupações com a 
desigualdade, como possivelmente agradaria Pistor. 

cONcluSõES

Em The Code of Capital, Katharina Pistor apresenta ambicioso e rele-
vante esforço teórico que busca mudar os termos do atual debate ju-

rídico com base no ideal de que as ideias importam e de que o mundo é 
movido por grandes ideias. A obra merece a atenção que lhe é dispensada 
neste volume, dedicado especificamente à perspectiva do Direito brasileiro. 
O esforço de uma leitura partindo do caso brasileiro traz resultados bastante 
interessantes e quiçá surpreendentes: não seria exagero dizer que o Brasil 
constitui contexto paradigmático de resistência aos elementos que Pistor 
considera constitutivos do código do capital. 

Como solução para as mazelas promovidas pelo código do capital, so-
bretudo relativamente à consolidação de desigualdades, Pistor oferece pro-
postas as mais diversas. Defende a revitalização do papel do Estado na for-
matação do Direito, papel esse que jamais desapareceu no Brasil. Também 
propugna a reformatação da proteção conferida a investidores estrangeiros 
por tratados internacionais de investimentos, mecanismos que o Brasil ja-

12  Para a discussão da literatura sobre o Direito chinês nesse particular, ver Pargendler (2019). A 
bem da verdade, são múltiplas as peculiaridades do capitalismo societário chinês relativamente 
aos modelos prevalentes no Ocidente rico. Ver: Milhaupt (2017).
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mais adotou. Em outros momentos, propõe a autora verdadeira democra-
tização do código do capital, de modo a ampliar a proteção conferida a 
interesses insuficientemente protegidos, como aspectos sociais ou o meio 
ambiente. 

De modo geral, o direito privado brasileiro oferece uma variedade de 
modelos e experiências concretas altamente alinhadas com as proposições 
de Pistor – em vários aspectos, o Direito brasileiro representa até mesmo 
o modelo dos sonhos de scholars progressistas oriundos do Norte Global 
(MITCHELL, 2017). Longe de constituir terreno repleto de cópias mal-
-acabadas de modelos jurídicos vigentes no Norte Global, o Brasil tem-se 
revelado fonte de considerável originalidade e experimentação no desenho 
de suas instituições jurídicas. É certo que essas são pouco exploradas tanto 
pela literatura internacional (que as desconhece) como pela academia na-
cional, que também frequentemente as ignora – por se dedicar boa parte 
do tempo seja à reprodução acrítica dos modelos estrangeiros e do repúdio 
a eventuais desvios, seja à crítica ao colonialismo cultural sem o correspon-
dente oferecimento de reflexões originais próprias. 

Ainda assim, não custa lembrar que o paraíso tampouco é aqui: enfren-
tamos grandes problemas tanto quanto à criação de riqueza como quanto 
à sua distribuição. As reflexões sobre The Code of Capital ainda suscitarão 
muitas ponderações sobre o papel do direito privado na criação de riqueza 
e desigualdade, bem como nas possíveis e conhecidas tensões entre o cresci-
mento do bolo e a preocupação com a sua divisão. Para isso, o estudo, a ava-
liação e a teorização acerca de experiências institucionais concretas – como 
faz Katharina Pistor, embora de forma ainda incompleta – representam um 
primeiro passo fundamental. 
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