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1. Introdução 

As relações dos juristas1 com a economia constituem um objeto de estudo sobre o 

qual debruçam-se diferentes perspectivas teóricas. Alguns autores privilegiam, por 

exemplo, o foco sobre o papel dos juristas na economia em termos profissionais, enquanto 

grupo que busca o monopólio de um mercado, em competição com outras profissões. 

Nessa perspectiva, a economia – representada no mercado de serviços profissionais – é o 

terreno de disputa profissional e o objetivo a ser alcançado. Outros autores dedicam-se à 

análise dos papéis políticos e ideológicos dos experts do direito na construção da 

economia. Sob este ponto de vista, a relação constitutiva da expertise jurídica com a 

economia é realçada. O privilégio dado a uma dimensão em detrimento da outra denota 

uma tensão que atravessa as distintas vertentes da literatura dedicada ao tema: entre os 

aspectos profissionais e políticos das atividades dos juristas em relação ao campo 

econômico. 

Combinando as duas dimensões de análise e, dessa forma, superando tal abordagem 

dicotômica, o sociólogo francês Yves Dezalay, em frequente parceria com o jurista norte-

americano Bryant Garth, construiu um modelo teórico que se tornou extremamente 

influente no estudo do direito como fenômeno social. No marco proposto por este autor, 

conflitos profissionais no interior e no entorno do direito – entre juristas e entre estes e 

outros profissionais – são elementos cruciais para entender-se a produção de modos de 

governança econômica e a definição dos papéis do Estado na economia. Os juristas, em 

razão de seu saber experto, são um fator determinante da constituição das regras do 

mercado. Baseando-se na sociologia das profissões, Dezalay e Garth sugerem, ainda, que 

os juristas não operam em um ambiente inerte, livre de contestação. Disputas internas e  

                                                        
1 No presente artigo, o conceito de jurista se refere indistintamente a indivíduos que possuem treinamento em 
direito, isto é, que obtiveram o título concedido por uma faculdade de direito. Assim, distinções internas da 
profissão serão explicitadas quando necessário. 
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pressões vindas de fora do direito são essenciais: para estes autores, outras formas de 

expertise batalham com o saber jurídico para determinar como a economia deve funcionar.  

O objetivo do presente artigo é avaliar as vantagens e limitações do marco teórico 

proposto por Dezalay e Garth para o estudo da relação dos juristas com a economia. Na 

primeira parte, descrevo os debates acadêmicos que circundam a proposta dos autores em 

questão. Proponho uma comparação entre duas perspectivas que privilegiam uma leitura 

parcial da relação entre juristas e economistas: de um lado, trabalhos do campo da 

sociologia das profissões que enfatizam a busca de monopólios profissionais por parte dos 

juristas; de outro, estudos identificados com a sociologia do direito que destacam as 

funções políticas da expertise jurídica na economia. Na segunda parte, o modelo de análise 

de Dezalay e Garth é discutido como uma proposta de reconciliação entre as perspectivas 

descritas. Esta seção explica como os autores combinam a teoria dos campos sociais 

(Bourdieu 1987) com a abordagem dos conflitos de jurisdições profissionais (Abbott 1988) 

para analisar o direito enquanto expertise de governo e os juristas como homens de Estado.  

A última seção propõe uma crítica à abordagem de Dezalay e Garth a partir da 

análise da relação entre as expertise jurídica e econômica, e entre juristas e economistas. 

Sustento a hipótese de que, nestas relações, a ideia de competição inter-profissional, 

emprestada por Dezalay e Garth da teoria das jurisdições profissionais de Abbott, deixa 

sem explicação fenômenos que, atualmente, são característicos do papel exercido pelos 

juristas na economia. Argumento, neste sentido, que conflitos entre formas de expertise e 

grupos profissionais não são as únicas dinâmicas que operam na relação entre juristas e 

economistas. Há, ao contrário, um processo de convergência entre estes dois saberes 

expertos, bem como a criação de espaços de prática profissional compartilhados por 

juristas e economistas – no Estado, na academia e no mercado. 

 

2. Juristas, expertise jurídica e a economia: da sociologia das profissões à sociologia 

do direito 

No estudo da relação dos juristas com a economia, observam-se diferentes ênfases. 

De um  lado, a sociologia das profissões fez importantes contribuições para a compreensão 

do direito enquanto fenômeno social ao explicar a atividade jurídica, especialmente dos 

advogados, em termos profissionais, buscando controlar o mercado e, para tanto, 

mobilizando o Estado como um recurso. De outro lado, a sociologia do direito 

desenvolveu-se historicamente pelo estudo dos juristas não como grupo profissional que 

atua em um mercado e mobiliza o Estado na disputa pelo seu controle, mas como agentes 
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cujo saber experto tem um papel central na construção da economia e do Estado. Esta 

seção descreve em profundidade as duas perspectivas mencionadas, começando pelo 

tratamento dado aos juristas na literatura da sociologia das profissões e chegando à 

abordagem da sociologia jurídica sobre o papel dos juristas na economia. Assim fazendo, 

pretendo demonstrar a existência de uma tensão entre as variáveis profissional e política no 

estudo das relações entre juristas e economia, a ser resolvida na seção seguinte, pelo marco 

teórico de Dezalay e Garth. 

 

2.1 Do controle do mercado às jurisdições de expertise: a perspectiva da sociologia das 

profissões 

Na análise das relações entre juristas e a economia, os sociólogos das profissões 

discutem as atividades destes agentes, especialmente de advogados, como sendo orientadas 

à busca de monopólio. Estudos que desenvolvem tal “teoria de controle de mercado” (Abel 

1995) baseiam-se na premissa de que os juristas formam um grupo profissional unificado 

em seus interesses econômicos (Halliday 1998, p. 246). A literatura enfatiza, neste sentido, 

a atuação dos juristas em controlar o mercado de serviços profissionais, e dedica-se a 

explicar como o fazem (Abel 1995). 

 A teoria do controle de mercado sugere que a profissão jurídica funciona em uma 

dinâmica de oferta e demanda: de um lado, os advogados administram a oferta, por 

exemplo, por meio do controle de admissões à carreira e a cursos jurídicos; de outro, 

estimulam a demanda através de propaganda e incentivos à litigância (Abel 1995, p. 6-7). 

Influenciado pela literatura dos “projetos profissionais” (Larson 1977), o modelo do 

controle de marcado foi utilizado para explicar o papel dos advogados em uma variedade 

de atividades e tradições jurídicas, tanto no direito anglo-saxão quanto em países de 

tradição romano-germânica. Os trabalhos de Richard Abel e Philip Lewis e grande parte 

dos estudos comparativos das profissões jurídicas compilados por estes autores na série 

Lawyers in Society  (Abel e Lewis 1995) são exemplares da teoria do controle de mercado. 

 A partir dos anos 1980, críticas a esta perspectiva emergiram, apontando para uma 

série de deficiências. Arguiu-se, por exemplo, que a teoria do controle de mercado ignora 

uma importante dimensão do projeto profissional encampado pelos advogados: a 

mobilidade coletiva de um grupo social (Larson 1977). O projeto profissional dos 

advogados, portanto, não se limita ao monopólio de um mercado, mas inclui também 

objetivos de status social (Powell 1989). Outra crítica apresentada à literatura encabeçada 

por Abel sugere que o conceito de projeto profissional porta uma visão monolítica da 
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profissão. Os juristas, porém, não formariam um grupo unitário, mas teriam interesses 

frequentemente divergentes sobre o mercado, determinados por fatores como: aspectos 

organizacionais da profissão (se advogado individual ou de escritório), seu extrato 

profissional (advogado de elite ou não) (Shamir 1994), e região de trabalho (rural ou 

urbana) (Seron 1993). 

 A teoria das jurisdições profissionais também apresenta uma poderosa crítica à 

ideia de controle de mercado. Referência dessa perspectiva, Abbott (1988) sustenta que um 

elemento crucial da relação entre as profissões e o mercado está ausente na abordagem dos 

projetos profissionais: a competição dentro das e entre as profissões. Abbott sugere que a 

competição é baseada em reivindicações de um saber profissional, de uma expertise. No 

caso dos juristas, essa abordagem implica compreender que os advogados não lutam pelo 

monopólio de mercado no vácuo, mas em um sistema de profissões em que outros grupos 

competem para estabelecer a sua expertise como a mais adequada. Nessa competição, os 

advogados buscam garantir a sua fatia do mercado sustentando a legitimidade e 

adaptabilidade da sua expertise a um conjunto de demandas. Para Abbott, o que as 

profissões fazem e o que elas oferecem à sociedade é o tratamento experto de certos 

“problemas humanos” (1988, p. 35), e a definição do que uma profissão faz e sabe 

(expertise) constitui a jurisdição profissional. Segundo Abbott, o problema da teoria de 

controle de mercado é estar mais interessada em como as profissões se organizam do que 

no que elas realmente fazem (Abbott 1988, p. 1). 

A luta entre advogados e contadores pelos serviços de consultoria em serviços de 

reestruturação empresarial é um exemplo dado por Abbott para ilustrar o conflito entre 

jurisdições profissionais baseado em expertise. Enquanto os advogados sustentam que a 

sua legitimidade deriva da habilidade em manejar textos legais que eles próprios 

construíram, os contadores defendem a sua jurisdição como decorrente da capacidade de 

definir o que os números prescritos em lei significam (Abbott 1988, p. 30) 2. 

Apesar dessa crítica e da relevância dada à expertise para definição de jurisdições 

profissionais, as oposições à teoria do controle de mercado são, em grande medida, 

consistentes com o entendimento do papel dos juristas na sociedade por ela proposto. O                                                         
2 Com foco nos mesmos grupos profissionais, Miller e Power (1995) descrevem os conflitos entre as 
“tecnologias de cálculo” dos contadores e a expertise jurídica no mercado de falências de empresa. 
Destacando uma variável cultural, Flood (1995) chama atenção para os conflitos entre o “ethos profissional” 
de juristas e contadores. Hartmann (1995) ilustra o modelo de Abbott mostrando como e por que advogados e 
a sua expertise dominaram a administração bancária na Alemanha, até serem contestados por administradores 
de empresas.  
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foco permanece na atividade dos juristas como advogados oferecendo serviços em um 

determinado mercado, ainda que em disputa com profissionais da sua jurisdição e de 

outras. Nota-se uma visão refinada da relação entre cliente e advogado e do “projeto 

profissional”, bem como uma abordagem ecológica das profissões. Não há, porém, 

verdadeira ruptura com o marco teórico do controle profissional, como se sustenta na seção 

que segue. 

2.2 Juristas e a construção do Estado e da economia: a abordagem da sociologia do 

direito 

Uma análise mais detida da expertise jurídica e da sua relação com o Estado e com 

a economia é pouco desenvolvida nos modelos teóricos propostos pela literatura descrita. 

Há, conforme Halliday (1987), um certo “narcisismo profissional” subjacente à teoria de 

controle de mercado que bloqueia a análise dos juristas para além de uma ideia restrita de 

agentes auto-interessados. Enquanto o mercado de serviços profissionais recebe atenção 

integral, as implicações econômicas e políticas das atividades dos juristas são, em grande 

medida, ignoradas. O Estado raramente está presente nos estudos, sendo considerado mero 

recurso mobilizado pelas profissões jurídicas na batalha pelo controle do mercado 

(Halliday 1998, p. 257). O mesmo com a economia: restritas ao mercado de serviços 

profissionais, tais teorias deixam sem explicação outras esferas de atuação da profissão 

jurídica com impactos econômicos. Por essas razões, o foco internalista da sociologia das 

profissões, segundo Halliday, não apresenta uma “agenda macro-sociológica” sobre o 

papel dos juristas e da expertise jurídica na sociedade, sendo incapaz de entender 

corretamente o que fazem os juristas (1998, p. 245). 

O interesse sobre estes aspectos é central para investigações no campo da 

sociologia do direito. Um exemplo são os estudos sobre a advocacia. Felstiner, Abel e 

Sarat (1980) ressaltam o papel dos advogados como “gatekeepers” de instituições legais e 

as suas funções como tradutores das demandas de clientes para o discurso jurídico. Em 

uma chave de leitura crítica, Cain (1979) e Cain e Harrington (1994) chamam atenção para 

a atuação de juristas enquanto ideólogos de um modelo econômico, produzindo a forma 

das relações econômicas fundamentais da sociedade capitalista. De uma perspectiva 

economicista, Gilson (1984) sustenta que o papel dos advogados em produzir soluções 

jurídicas para agentes econômicos está relacionado à criação de valor das transações 

econômicas. 

Outro grupo de estudos destaca a dimensão política das atividades profissionais dos 

juristas, para além da busca pelo monopólio de marcado. Interesses econômicos e por 
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status não são, neste sentido, os únicos objetivos dos juristas, mas também a constituição 

de um modelo político (Halliday 1987). Segundo Halliday, os juristas atuam como porta-

vozes da sociedade civil (1998, p. 269-270) e construtores do liberalismo político 

(Halliday e Kaprik 1997). Os juristas aparecem, assim, como “construtores institucionais” 

(Halliday 1998).  

Para economia, são responsáveis por criar formas regulatórias por meio das quais o 

capitalismo se desenvolve (McCahery e Picciotto 1995, p. 244). A definição de sujeitos de 

transações econômicas, das fronteiras do mercado, da segurança de transações comerciais, 

e a legitimidade e aparência de justiça e controle dos mercados são, neste sentido, 

resultado do trabalho dos juristas (Halliday 1998, p. 250-254). Os juristas também 

impactam a distribuição de recursos escassos, já que afetam a economia acelerando a 

concentração e amplificando o poder econômico, ou engajando-se em disputas para 

superação da desigualdade (Abel 1995, p. 284). A estruturação e manejo de sistemas 

regulatórios para transações econômicas é desempenhada por juristas3, e também são eles 

quem mediam a solução de controvérsias, por exemplo, no judiciário e em espaços 

inovadores para a solução de disputas, como a arbitragem (Dezalay e Garth 1996). 

Na sociologia do direito, a relação dos juristas com o aparato institucional é central. 

Segundo Halliday (1998, p. 260), os juristas e a sua expertise profissional tem um triplo 

papel neste âmbito: construir, limitar e legitimar o Estado. De um lado, os juristas definem 

o escopo e natureza do controle estatal sobre a sociedade e o mercado. De outro, o saber 

jurídico oferece legitimidade, ao constituir-se como expertise técnica de governo (Rose 

1993), uma “ideologia contra a política” (Haliday 1998, p. 263). 

O trajeto percorrido nessa seção teve como ponto de partida a literatura sobre 

controle de mercado, passando pela crítica das jurisdições profissionais, e chegando aos 

estudos sobre o papel constitutivo dos juristas na economia e no Estado. Este percurso é 

encarado por Abel e Lewis (1995), em um exercício de autocrítica da sua produção, como 

um movimento necessário da sociologia das profissões à sociologia do direito. 

Reconhecendo as limitações da teoria do controle de mercado, estes autores sustentam que 

uma abordagem sociológica dos juristas deve dar conta de explicar o que os juristas sabem 

e como eles impactam e são impactados pela sociedade e a economia (Abel e Lewis 1995, 

p. 282). É necessário, segundo eles, “recolocar o direito na sociologia dos juristas” para                                                         
3 Ver, neste sentido, o papel dos juristas em estabelecer e operar distintos sistemas regulatórios: financeiro 
(Hartmann 1995), de tributação internacional (Picciotto 1995), antitruste (Dezalay 1992), e de insolvência e 
falência (Halliday e Carruthers 1993). 
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compreender a “hegemonia do legalismo” característica das sociedades contemporâneas 

(Abel e Lewis 1995, p. 287). No mesmo sentido, Halliday defende que a superação dos 

problemas apontados na sociologia das profissões exige a formulação de um marco teórico 

capaz de relacionar batalhas profissionais e as estruturas institucionais do Estado e da 

economia (1998, p. 258). A próxima seção dedica-se à análise de uma empreitada teórica 

que pretende realizar esta tarefa. 

 

3. Reconciliando profissões e política: Yves Dezalay e a combinação da sociologia das 

profissões com a sociologia do direito  

Os estudos do sociólogo francês Yves Dezalay sobre o direito, muitos dos quais em 

parceria com o sociólogo do direito norte-americano Bryant Garth, são exemplares de um 

marco teórico que busca integrar as dimensões profissional e política na análise do papel 

dos juristas na sociedade. O modelo construído por Dezalay acata as contribuições da 

sociologia das profissões de que a busca de monopólio de mercado está entre os motivos 

da ação do jurista, assim como de que a profissão jurídica não é monolítica, e que disputas 

internas e externas são centrais ao seu desenvolvimento. Aproximando-se da sociologia do 

direito, Dezalay também considera os juristas como possuidores de uma expertise 

específica, cujo papel é central não apenas em serviços profissionais de advocacia e 

litigância, mas também na regulação da economia e no Estado. Esta seção analisa como o 

autor promove a reconciliação dessas duas dimensões de análise, constituindo um marco 

teórico que se tornou extremamente influente no  estudo do direito e do seu papel em 

moldar a economia e transformar o Estado. 

 

3.1 Campo jurídico, disputas internas e guerras de jurisdição 

 Dezalay baseia sua análise do direito na teoria dos campos sociais de Pierre 

Bourdieu. Nesta perspectiva, o direito é um campo em que agentes competem para 

estabelecer uma interpretação sobre o que é o direito (Bourdieu 1987). Para Bourdieu, a 

ordem simbólica constituída pelos textos legais e pela doutrina jurídica não é estática ou 

pré-determinada. Ao contrário, o direito é indeterminado, e os juristas são os agentes que 

dominam o espaço de disputa pela definição de seus significados. São eles os que estão 

autorizados a disputar o sentido dos textos legais tendo por base a sua expertise, 

caracterizada por uma racionalidade formal capaz de “dedução rigorosa de um corpo de 

regras internamente coerentes”, por uma “retórica de impessoalidade e neutralidade”, e 

pela sua “postura universalizante” (Bourdieu 1987, p. 819-820). 
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 Para Dezalay, além de interpretativos, os conflitos internos do campo jurídico tem 

caráter profissional. Seguindo a sociologia das profissões, o autor aborda o campo jurídico 

como um campo de expertise e, assim, com sendo constituído por disputas entre juristas 

por reconhecimento profissional e controle do mercado. Exemplos desse tipo de batalhas 

internas ao campo jurídico abundam nos estudos de Dezalay4. A pesquisa sobre a criação 

de um mercado de fusões e aquisições na Europa evidencia confrontos profissionais no 

campo jurídico (1992, 1995b). Na década de 1980, a exportação de tecnologias jurídicas de 

competição empresarial e de regulação da concorrência (as leis antitruste) dos EUA para a 

Europa produziu enfrentamentos entre juristas Norte-Americanos e Europeus. De um lado, 

o profissionalismo, competitividade e know-how dos advogados de Wall Street; do outro, o 

arcaísmo dos políticos do direito europeus (Dezalay 1995b, p. 89). Os expertos Norte-

Americanos, majoritariamente advogados e financistas, queriam dominar o mercado que se 

abria para tais serviços na Europa. Para tanto, buscaram estabelecer sua superioridade 

sobre os concorrentes europeus: seriam melhor conectados com as corporações, teriam 

mais conhecimento técnico e experiência com uma tecnologia que eles próprios 

inventaram, e seriam capazes de mobilizar equipes multidisciplinares – habilidades não 

encontradas no perfil tradicional do jurista europeu (Dezalay 1995b, p. 85). 

 Emerge desse exemplo a perspectiva de Dezalay sobre o direito enquanto campo 

profissional, marcado por batalhas internas que são, ao mesmo tempo, de natureza 

profissional e interpretativa, pelo poder de dizer o direito. Dezalay incorpora, ainda, um 

segundo elemento à análise do direito como campo profissional: a existência de conflitos 

interprofissionais. Como Abbott 5 , Dezalay considera que disputas entre jurisdições 

profissionais definem a existência do campo: “enfrentamentos estão na base da constante                                                         
4 Além do exemplo focado no texto, fenômenos similares pode ser observado em outros dois casos estudados 
pelos autores. Um deles é o desenvolvimento da arbitragem internacional. Dezalay e Garth (1996) 
identificaram, neste caso, como dois grupos de juristas com perfis e expectativas distintos batalharam pelo 
controle dessa jurisdição: de um lado, “notáveis” do direito, grandes expoentes acadêmicos que criaram o 
campo da arbitragem internacional e baseavam sua autoridade na sua reputação e carisma e eram voltados à 
tradição jurídica europeia; de outro, recém chegados “tecnocratas”, dotados de credibilidade enquanto 
práticos do direito e voltados à ortodoxia jurídica anglo-saxã (Dezalay e Garth 1996, p. 34-41). Outro caso 
diz respeito às disputas entre economistas keynesianos e neoclássicos nos EUA, durante as décadas de 1950 e 
1960. Alinhados com o governo Kennedy, os keynesianos passaram a ser contestados por um grupo sem 
poder político, de origem social menos privilegiada e com uma teoria altamente matematizada, os chamados 
neoclássicos (Dezalay e Garth 2002, p. 73-77). O interesse de ascensão profissional deste último grupo casou 
perfeitamente com a batalha política por redefinir os rumos do Estado norte-americano com relação a 
economia. Na década de 1970, vencedores da batalha, os economistas neoclássicos, vindos majoritariamente 
de Chicago, hegemonizam o campo econômico dos EUA – não por coincidência, é a emergência do modelo 
neoliberal. 
5 Halliday (1998, p. 246 e 255) e Abel (1995, p. 13) também identificam a influência de Abbott no trabalho 
de Dezalay, colocando-os como exemplares das teorias da competição profissional e dos estudos de conflitos 
jurisdicionais. 
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remodelagem desses campos de poder simbólico” (Dezalay 1995a, p. 07). Exemplos de 

batalhas entre o campo jurídico e outras jurisdições profissionais são igualmente 

numerosos nos estudos de Dezalay6. O livro editado em parceria com David Sugarman 

(1995), por exemplo, reúne uma série de estudos que investigam guerras jurisdicionais 

entre juristas e os “profissionais dos números”, como contadores e administradores de 

empresas. 

 O estudo sobre a competição entre os “modos de prática profissional” de escritórios 

de advocacia e das empresas de auditoria e consultoria multidisciplinares, como as Big 

Four7 , é também ilustrativo da dimensão interprofissional dos conflitos envolvendo o 

direito (Dezalay 1990, Dezalay e Garth 2004). Distintas formas de prover serviços 

profissionais de consultoria a empresas competiram pelo mercado afirmando a maior 

legitimidade ou adequação de um modelo sobre o outro na prestação desses serviços aos 

seus clientes, principalmente empresas transnacionais. 

 Além de disputas internas e guerras de jurisdição envolvendo o direito, há um 

terceiro elemento que é crucial no modelo de análise proposto por Dezalay para o estudo 

do campo jurídico. Para o autor, o direito e outras formas de expertise que se engajam em 

batalhas territoriais devem ser analisados como tecnologias de poder produzidas por meio 

de tais disputas, mas também direcionadas a impactar o Estado e a economia. Em outras 

palavras, além de objetivos profissionais, há ainda um substrato político implicado pela 

natureza duplamente conflitiva do campo jurídico. 

 

3.2 O direito como expertise de governo e os juristas como homens de Estado: batalhas 

para transformar o Estado e a economia 

 Na subseção anterior, descrevi a perspectiva de Dezalay sobre o direito enquanto 

campo profissional marcado por conflitos de expertise, para a qual a teoria das jurisdições 

profissionais de Abbott exerce influência importante. Há uma diferença relevante, porém, 

entre a proposta de Dezalay e a teoria de Abbott: o foco nas formas de saber profissional 

como expertise de governo, e nas suas funções em moldar o Estado e a economia. Para 

Dezalay, além de uma arena profissional, o direito é um campo que está no centro dos 

processos que produzem e reproduzem o campo do poder (Dezalay e Garth 2002).  

                                                        
6 Ver Dezalay (1992, 1995a, 1995b) e Dezalay e Garth (2002, 2011). 
7  As “Big Four” são as maiores empresas transnacionais de consultoria e auditoria econômica: 
PricewaterhouseCoopers (Reino Unido), Deloitte & Touche (EUA), Ernst & Young (Reino Unido) e a 
KPMG (Holanda). 
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 Duas premissas justificam a importância dada por Dezalay ao enfoque sobre o 

campo jurídico nestes termos: primeira, que o direito é uma expertise de governo; segunda, 

que os juristas desempenham um papel fundamental no manejo dessa tecnologia e, assim, 

afetam o Estado e o seu controle da economia. No marco proposto pelo sociólogo francês, 

essas duas premissas estão em constante relação com as batalhas internas do campo 

jurídico, e deste com outras jurisdições profissionais. Esta seção apresenta a abordagem de 

Dezalay sobre a dimensão política da atividade dos juristas, descrevendo, ainda, como ela 

se conecta com a dimensão profissional já visitada. 

 Nos estudos de Dezalay, a tentativa de relacionar as dimensões profissional e 

política é uma constante. A pesquisa realizada em parceria com Garth sobre os processos 

de liberalização das economia e reforma do Estado na Argentina, Brasil, Chile e México 

(Dezalay e Garth 2002) é ilustrativa dessa proposta. Os autores explicam a transformação 

dos estados latino-americanos – do modelo político-econômico desenvolvimentistas ao 

neoliberal da década de 1990 – a partir de mudanças nos campos profissionais. Descrevem, 

neste sentido, dois fenômenos fundamentais: primeiro, a passagem do direito à economia 

como expertise de governo; segundo, a “dolarização” da expertise de Estado, isto é, o 

alinhamento das tecnologias de governo aos modelos norte-americanos. Para os autores, o 

direito é um frutífero ponto de entrada para os debates sobre o Estado e a economia, pois 

historicamente desempenhou um papel central na estruturação do Estado e na constituição 

de modos de regulação econômica. O direito é integral às “guerras de palácio” – as 

disputas entre elites – que motivaram as transformações estudadas pelos autores. Assim, 

abordar essa expertise é uma forma de acessar as disputas políticas envolvidas na 

transformação dos estados latino-americanos, e se justifica pelo fato de que batalhas em 

torno do Estado são disputadas em termos simbólicos relativos ao conhecimento sobre o 

Estado (Dezalay e Garth 2002, p. 33). 

 Como detentores de uma poderosa técnica de legitimar hierarquias e relações 

hegemônicas, os juristas dominaram o “campo de expertise de Estado” por um longo 

tempo (Dezalay e Garth 2002, p. 74;247). Assim como nos EUA e na Europa, também na 

América Latina observa-se o domínio dos políticos do direito durante grande parte dos 

séculos 19 e 20. Representando um ideal aristocrático de governo e baseando sua 

autoridade em um conhecimento generalista, sabedoria prática, capital familiar e social, 

uma elite formada em direito ocupou diversos postos dirigentes: como intelectuais, 

políticos, líderes de negócios e, em geral, “intermediários entre o público e o privado” 

(Dezalay e Garth 2002, p. 18). A expertise jurídica obtida nas faculdades de direito 
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capacitou agentes da elite a exercerem não apenas carreiras propriamente jurídicas, mas 

também de abriu portas para a administração e política estatais. Historicamente, o saber 

jurídico forneceu linguagem e autoridade para um controle legítimo do Estado (Dezalay e 

Garth 2002, p. 19). Por essa razão, durante muito tempo, a elite estatal esteve identificada a 

um grupo profissional: a dos “juristas homens de Estado” (Dezalay e Garth 2002, p. 35). 

 Para Dezalay e Garth, o papel do saber jurídico enquanto expertise de governo só 

pode ser suficientemente compreendido se situado em referência a instituições e outros 

saberes que competem com o direito (2002, p. 12). Segundo os autores, esses conflitos são 

observáveis no processo de reforma de Estado na América Latina. As transformações 

institucionais que ocorreram na região sob as pressões de uma economia que se 

internacionalizava consubstanciavam uma disputa entre modelos de Estado e de governo 

da economia, informados, por sua vez, por distintas formas de expertise. O paradigma dos 

“políticos do direito”, hegemônico como expertise de governo até as reformas, passou a ser 

contestado. Uma batalha entre um “conhecimento antigo, encontrado nas cortes e 

faculdades de direito” e um saber “novo vindo do Norte” se formou (Dezalay e Garth 

2002, p. 43). De um lado da luta, o saber generalista dos juristas, orientado pela tradição 

europeia. De outro, os “tecnopols”,  indivíduos dotados de uma expertise de Estado 

inovadora – a ciência economia Norte-Americana – e que combinam saber técnico e 

envolvimento político (Dezalay e Garth 2002, p. 28)8 . Este processo é descrito pelos 

autores como a remodelagem das elites de Estado, em um movimento duplo: do direito à 

economia, e da tradição europeia à ortodoxia Norte-Americana (Dezalay e Garth 2002, p. 

15; Bonelli 2006, p. 377). 

 A ascensão de economistas ao poder de Estado9, representa, assim, uma batalha 

contra a expertise jurídica, uma tentativa de consolidar um novo saber profissional como 

tecnologia de governo hegemônica. Segundo Dezalay e Garth, é um conflito contra as 

faculdades de direito para determinar quem possui a competência necessária para governar 

(2002, p. 286). A crise econômica que se abateu sobre os países latino-americanos no final 

dos anos 1970 criou as condições para que os juristas fossem desacreditados como 

“anacrônicos”, incapazes de promover o “progresso econômico” (Dezalay e Garth 2002, p. 

35-36). A contestação e consequente sucesso dos economistas contra os políticos do direito 

teria implicado, assim, uma nova “hierarquia do saber”, determinada,  por sua vez, pelo 

mercado internacional de expertise, em que os Estados Unidos detêm hegemonia (Dezalay                                                         
8 Sobre os “tecnopols”, ver Centeno e Silva (1997). 
9 Sobre a ascensão de economistas ao poder, ver Loureiro (1997) e Fourcade (2006). 
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e Garth 2002, p. 57). Assim, a expertise norte-americana é mais valorizada, atingindo 

maior legitimidade. 

 As batalhas entre o direito e a economia como expertise de governo são, de acordo 

com Dezalay e Garth, a “história geral” da transformação do Estado na América Latina. 

Em termos políticos, os conflitos resultaram no desmantelamento dos estados 

desenvolvimentistas gerados a partir dos anos 1950, e na consolidação de regimes 

neoliberais. Para os campos profissionais, as disputas implicaram uma mudança radical na 

elite que define a forma de controle do Estado da economia. Assim, “as pessoas que 

servem os estados desenvolvimentistas não têm o mesmo perfil daquelas que servem as 

democracias neoliberais” (Dezalay e Garth 2002, p. 17).  

 O estudo sobre a transformação dos estados latino-americanos permite aos autores 

sustentar que o conflito entre a expertise jurídica e a econômica estão no centro das 

batalhas para redesenhar modelos institucionais e econômicos. Conflitos profissionais são 

vistos, dessa forma, como uma variável determinante na definição de hierarquias de 

competência e, também, de prioridades políticas (Dezalay 1995a, p. 07). Dezalay e Garth 

demonstram, dessa forma, que a construção de modelos rivais de Estado e as disputas entre 

“gerações de elites de Estado” e saberes profissionais de governo são processos 

interligados. Reconciliam, dessa forma, variáveis profissionais e políticas no entendimento 

da relação entre direito e economia. 

A principal conclusão que se extrai da literatura até aqui percorrida é que o modelo 

teórico proposto por Dezalay apresenta um ganho analítico importante em relação às outras 

perspectivas descritas. Enquanto autores identificados com a sociologia das profissões e 

com a sociologia do direito tendem a privilegiar um único aspecto da relação dos juristas 

com a economia – como uma empreitada profissional ou política –, Dezalay enfatiza a 

interdependência dessas dimensões. Vinculando conflitos intra e interprofissionais a 

disputas por moldar o Estado e a economia, este autor conecta estruturas profissionais e 

sociais (Halliday 1998, p. 265). O papel da expertise jurídica recebe atenção devida, tal 

como defendido por Abel em sua autocrítica. Para estudar este papel, Dezalay demonstra a 

necessidade de entender os conflitos profissionais no interior do direito e deste com outras 

formas de expertise, especialmente a economia, o “novo universal” que alcançou grande 

prestígio e legitimidade como expertise de governo nas últimas décadas. 

 

4. Expertise híbrida e espaços de prática compartilhados: em direção a uma agenda 

de pesquisa complementar 
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 Ao analisar as disputas para transformar o Estado na América Latina – as “guerras 

de palácio” –, Dezalay sustentou a centralidade dos conflitos profissionais. No interior do 

campo profissional da economia, por exemplo, a batalha entre economistas keynesianos e 

neoclássicos subjaz à derrocada de políticas interventoras do Estado na economia e à 

consequente emergência do modelo neoliberal de regulação (Dezalay e Garth 2002). 

Igualmente ilustrativo da hipótese de Dezalay é a batalha entre os campos profissionais do 

direito e da economia nos processos de reforma do Estado e abertura comercial em países 

latino-americanos. No entanto, a ênfase na natureza conflitiva desses processos tende a 

encobrir possíveis alianças entre diferentes grupos profissionais, assim como a 

convergência de saberes expertos em torno de determinados objetivos políticos. 

 Dezalay reconhece a existência de fenômenos desse gênero em alguns de seus 

trabalhos. Um exemplo é a aliança entre contadores, banqueiros e advogados de Wall 

Street contra os “políticos do direito” que controlavam o mundo dos negócios na disputa 

pelo mercado de fusões e aquisições nos Estados Unidos (Dezalay 1995b, p. 81). A 

convergência de interesses é explicada em termos profissionais: formaram-se redes 

multidisciplinares para alcançar o controle de mercado dentro de cada campo profissional 

envolvido na aliança. Outro exemplo diz respeito à própria relação entre juristas e 

economistas na América Latina. Dezalay e Garth descrevem como e por que os 

economistas, após tomarem o poder na década de 1990, recolocaram o direito na agenda de 

reformas, revalorizando, em certa medida, a expertise jurídica (Dezalay e Garth 2002, p. 

164). A ciência econômica tornou-se, assim, compatível com uma expertise de 

“desregulação por meio do direito” (Dezalay e Garth 2002, p. 170), convergindo em uma 

agenda política.  

 Curiosamente, cada exemplo ressalta uma dimensão do fenômeno de aliança ou 

convergência que é ignorada pelo outro. O primeiro não explica os efeitos das alianças 

profissionais em termos políticos. Ao discutir este caso, Dezalay não analisa o significado 

da atuação conjunta de grupos profissionais para além de interesses profissionais. Isto é, 

não se compreende como e por que a aliança entre distintos saberes profissionais produz 

um determinado modelo de regulação econômica. No segundo exemplo, a dimensão 

política da convergência entre saberes profissionais até então retratados como antagônicos 

ocupa o centro de análise, enquanto as motivações e consequências profissionais de tal 

aliança não são explicadas. A convergência entre o direito e a economia é potencialmente 

conflitiva para ambos os campos, e pode  ser motivada por ou induzir conflitos internos a 
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eles. Dessa forma, percebe-se que a reconciliação entre as dimensões profissional e política 

não é suficientemente realizada em casos de potenciais alianças e convergências.  

Abre-se espaço, portanto,  para uma análise sistemática de tais fenômenos, isto é, 

de uma atenção aos papeis e efeitos de potenciais alianças em termos profissionais e 

políticos10. Nesta última seção, sustento a necessidade de complementar o marco teórico de 

Dezalay a partir da identificação de um conjunto de fenômenos igualmente exemplares da 

relação dos juristas com a economia mas que, ao contrário do sugerido por aquele autor, à 

primeira vista não têm caráter conflituoso. Trata-se da hibridização entre as expertise 

jurídica e econômica e, relacionado a ela, da criação de espaços de prática compartilhados 

entre juristas e economistas. O primeiro fenômeno será ilustrado pelo exemplo do 

movimento “Law & Economics”, e o segundo, por um modelo de regulação econômica 

importado no Brasil no contexto de reforma do Estado, o direito da concorrência. Os dois 

exemplos são fenômenos que, seguindo a hipótese de Dezalay, levariam a esperar uma 

série de conflitos intra e interprofissionais. Argumento que, ao contrário do que sugere 

aquele autor, verificam-se possíveis alianças e convergências, o que coloca um desafio à 

hipótese das “guerras palacianas”. 

 

4.1 A expertise híbrida do “Law & Economics” 

 O uso de métodos e conceitos da economia na análise jurídica é o que caracteriza 

uma abordagem do direito conhecida como “Law & Economics” (L&E), a Análise 

Econômica do Direito. Segundo um dos expoentes do movimento, Richard Posner, apesar 

de seu uso ter estado restrito ao direito antitruste dos EUA até a década de 1960, essa 

expertise expandiu-se, desde então, para outras áreas do direito (Posner 2003, p. 23). 

Igualmente, houve uma expansão territorial dessa abordagem, já que o L&E globalizou-se, 

penetrando em distintos países e tradições jurídicas (Posner 1999). 

                                                        
10 Esta conclusão vai ao encontro de duas críticas ao modelo de Dezalay. A primeira, proposta por Halliday 
(1998), sustenta que, apesar de serem consideráveis os ganhos analíticos da conexão entre teorias da 
competição profissional e sociologia do direito para estudar momentos de ruptura, fenômenos menos 
conflitivos ou “continuidades” tendem a ser ignorados10. Neste sentido, alianças profissionais podem ser um 
elemento a encobrir dinâmicas menos visíveis, já que não tão radicais à primeira vista. A necessidade de 
captar fenômenos abaixo da superfície dos conflitos relaciona-se com a segunda crítica. Picciotto (2011, p. 
449) sustenta que a ênfase dada por Dezalay e Garth a perguntas na forma por quem e como o direito é 
produzido tende a ignorar o que é produzido  por quê10. Esta crítica advoga a necessidade de entender os 
desacordos substantivos no direito produzido por distintos grupos profissionais e por meio de diferentes 
estratégias (“o que é produzido”), bem como os seus significados para o controle do Estado sobre a economia 
(“por que é produzido”). 
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 Apesar de diferentes escolas de pensamento econômico se identificarem com o 

movimento L&E11, há um núcleo teórico compartilhado: a aplicação de teoria econômica 

no exame da “formação, estrutura, processos e dos impactos econômicos do direito e de 

instituições jurídicas” (Mercuro e Medema 2006, p. 01). O L&E nasce e se define por uma 

crítica à expertise jurídica tradicional como sendo uma perspectiva formalista, 

especialmente da vida econômica. Neste sentido, os juristas utilizariam entidades a priori, 

fontes transcendentais de normatividade (como “justiça”) que conformariam uma visão 

idealista do mercado, de difícil delimitação empírica (Davies 2010, p. 80). A expertise 

econômica, ao contrário, seria ancorada empiricamente, e definiria, por meio de cálculo, os 

conceitos a serem manejados pelo direito (Davies 2010, p. 81). Como diferentes “modos 

de racionalidade”, a economia e o direito divergiriam no nível de análise (empírico ou 

não), na forma de análise (indutiva ou dedutiva), e no foco em aspectos distributivos ou 

alocativos da economia, respectivamente (Mercuro e Medema 2006, p. 34-52). 

 O conflito epistemológico entre as formas de saber anunciado pelo L&E é 

precisamente o “problema” que esta expertise busca resolver a partir de uma “síntese entre 

direito e economia” (Mercuro e Medema 2006, p. 34). Para o campo jurídico, o 

desenvolvimento dessa expertise-síntese implica uma inovadora forma de racionalidade 

jurídica para a produção do direito, oposta à tradição exegética e formalista dominante, 

especialmente na cultura jurídica romano-germânica (Schuartz 2009). Nos discursos que 

emanam dos campos jurídico e econômico, a hibridização defendida pelo L&E não é, 

porém, exatamente pacífica. A relação entre as duas disciplinas, tal como proposta pelo 

L&E, tem sido criticada como um “tráfego de mão única” (Goodhart 1997), e até mesmo 

como “imperialismo intelectual” (Stigler 1984, Cooter 1995) e “colonização do direito pela 

economia” (Campbell e Picciotto 1998). 

 Apesar dessas narrativas de resistência denunciando conflitos de expertise e 

invasões jurisdicionais, o L&E tornou-se uma arena acadêmica e um saber experto 

compartilhado por agentes dos campos jurídico e econômico. Neste sentido, consolidou-se 

como um espaço de produção teórica relativamente autônomo dos campos de origem. 

Periódicos especializados multiplicaram-se em diversos países e internacionalmente 12 . 

                                                        
11 Conforme Mercuro e Medema (2006), há a abordagem da Escola de Chicago sobre o L&E, a da teoria da 
escolha pública, da economia institucional e da nova economia institucional. 
12 Por exemplo, o Journal of Law and Economics, o American Law and Economics Review, o International 
Review of Law and Economics, European Journal of Law and Economics e, no Brasil, a Revista de Análise 
Econômica do Direito. 
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Associações de pesquisadores e encontros periódicos se difundiram13. Desde a década de 

1990, o L&E também se institucionalizou como disciplina em faculdades de direito, cursos 

de economia e programas específicos nos EUA e na Europa (Mercuro e Medema 2006, p. 

03) e, mais recentemente, na América Latina 14 . A análise econômica do direito 

institucionalizou-se, ainda, como expertise de Estado, isto é, na produção do direito e em 

tomadas de decisão de governo. A regulação da competição entre empresas por meio do 

direito da concorrência é emblemática desse processo, já que o L&E seria a expertise 

legitimada a produzir o direito antitruste (Davies 2010, Posner 2001). 

 A formação de uma tal expertise híbrida emerge, assim, como contraexemplo à 

ideia de um conflito incontornável entre direito e economia na disputa pelo controle da 

expertise de Estado. Apesar das batalhas jurisdicionais serem observáveis nos discursos de 

resistência ao L&E, outra faceta do fenômeno é a formação de uma coalizão e 

convergência entre profissionais do direito e da economia e seus saberes expertos. Dessa 

forma, analisar as causas e implicações de tal hibridização em termos políticos e 

profissionais emerge como possibilidade de complementação à perspectiva teórica 

formulada por Dezalay. 

 

4.2 Juristas e economistas em espaços de prática compartilhados 

 O segundo fenômeno ilustrativo da potencial convergência entre os campos 

jurídico e econômico é a criação de espaços de prática compartilhados entre juristas e 

economistas. Não por acaso, a globalização do L&E é paralela à constituição de formas 

inovadoras de produção do direito. Novamente, o direito da concorrência é exemplar. Nos 

mesmos contextos em que o direito e a economia batalharam como formas de expertise de 

Estado, o desenvolvimento da regulação da concorrência implicou a constituição de 

espaços institucionais de tomada de decisão protagonizados por juristas e economistas. É o 

caso, por exemplo, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão 

vinculado ao Ministério da Justiça brasileiro responsável por decidir sobre a legalidade de 

fusões e aquisições, prevenir condutas anti-competitivas de empresas, entre outros. Sendo 

um “órgão judicante”, o CADE funciona como um tribunal em que os julgadores – seis 

                                                        
13 Há associações nacionais em diversos países, além de regionais e internacionais como a Europeia, Ibero-
Americana e Asiática. No Brasil há, ainda, pelo menos 5 associações estaduais de Análise Econômica do 
Direito. 
14 No Brasil, há disciplinas de análise econômica do direito nas maiores universidades do país, especialmente 
no Sudeste e no Sul. Há, ainda, desde um passado recente, cursos de pós-graduação especializados em L&E 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e na Universidade Católica de Brasília (UCB). 
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conselheiros apontados pelo Presidente da República para mandatos de dois anos – tomam 

decisões de maneira colegiada, regulando a concorrência entre empresas no Brasil. 

 Neste espaço “quase-judicial”, juristas e economistas compartilham a 

responsabilidade de produzir o direito da concorrência. As expertise jurídica e econômica 

são definidas como as formas de saber legítimo do campo15. Desde que o CADE foi 

estabelecido em sua forma atual, em 1994, até hoje, 46 conselheiros foram recrutados, 

sendo 27 juristas e 19 economistas (Miola 2011b). Dessa forma, as tomadas de decisão no 

Conselho tem sido historicamente realizadas por agentes vindos de campos profissionais 

distintos. 

 A estruturação de um sistema de regulação da concorrência importou, ainda, a 

criação de um campo acadêmico especializado. A chamada “política de defesa da 

concorrência” tornou-se objeto de estudo em faculdades de direito e de economia, tanto no 

âmbito da graduação quando da pós-graduação, em disciplinas isoladas ou cursos inteiros 

especializados na matéria. Juristas e economistas figuram como estudantes e como 

professores nestes cursos. Associações e periódicos acadêmicos especializados foram 

criados, estabelecendo uma arena de debates e produção doutrinária16. Igualmente, este 

fórum acadêmico do direito da concorrência é ocupado por juristas e economistas. 

 Uma terceira consequência da importação da tecnologia de regulação da 

concorrência no Brasil diz respeito ao mercado de serviços profissionais. O 

estabelecimento de um regime regulatório gerou demanda por mediadores entre o Estado e 

as empresas reguladas (Pérez–Perdomo 2006, p. 121). Como as empresas devem reportar 

ao CADE determinadas operações e como a regulação ocorre em um ambiente altamente 

tecnicizado, a assistência de experts tornou-se uma necessidade. Um mercado de 

representação e auxílio de empresas em direito da concorrência se desenvolveu 17 . 

Escritórios de advocacia e consultorias econômicas especializaram-se na matéria e, em 

muitos casos, cooperam entre si ou formam equipes multiprofissionais, compostas por 

juristas e economistas.                                                         
15 Neste sentido, para ocupar o posto de conselheiro do CADE, é necessário possuir “notório saber jurídico 
ou econômico”, conforme a redação da própria lei que cria o Conselho e estabelece a defesa da concorrência 
no Brasil (Lei 8.864 de 1994). 
16  Observa-se tal fórum acadêmico, no caso do Brasil, na figura do Instituto Brasileiro de Estudos da 
Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC), think tank que edita a Revista IBRAC, 
especializada em temas de direito da concorrência. Em âmbito internacional, há estudos que indicam a 
formação de uma “comunidade global do antitruste” (Djelic e Kleiner 2006), materializável na rede 
International Competition Network (ICN), que reúne acadêmicos e profissionais do campo. 
17  A importância de tal mercado para os escritórios de advocacia no Brasil é clara: das 549 maiores 
sociedades de advogados do país, 58% afirmam trabalhar com direito da concorrência. No universo das 100 
maiores, a proporção é ainda maior: 88% prestam serviços na área (Miola 2011a). 
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 A importação do direito da concorrência criou, assim, pelo menos três espaços de 

prática compartilhados entre juristas e economistas: nas instituições regulatórias estatais, 

na academia, e no mercado. Em constante relação uns com os outros, estes espaços 

indicam que o “monopólio do direito a determinar o direito” (Bourdieu 1987) – neste caso, 

o direito da concorrência – é dividido por juristas e economistas. Assim, neste “modo de 

produção do direito” (Dezalay, Trubek et al. 1994), é possível formular a hipótese de 

ocorrência de alianças entre as expertise jurídica e econômica nas tomadas de decisão, na 

produção doutrinária e até mesmo no mercado de serviços profissionais. O intrigante 

caráter desses espaços compartilhados constitui uma oportunidade para verificar se juristas 

e economistas divergem na produção do direito da concorrência, se há batalhas 

doutrinárias interprofissionais, e disputas jurisdicionais pelo controle do mercado de 

serviços. Pode-se discutir, assim, o funcionamento e as consequências da constituição de 

espaços de convergência entre os campos jurídico e econômico em termos profissionais e 

políticos. 

 

5. Conclusões 

 O artigo teve por objetivo avaliar as contribuições e limitações do modelo teórico 

proposto por Dezalay e Garth para o estudo das relações entre o direito e a economia. 

Argumentou-se que a sua perspectiva de análise supera as limitações da dicotomia refletida 

na literatura da sociologia das profissões e da sociologia do direito, em que as dimensões 

profissional e política da atividade dos juristas na sociedade são tratadas isoladamente, em 

detrimento uma da outra. Dezalay e Garth, ao contrário, demonstram de maneira 

convincente a interdependência dos conflitos profissionais envolvendo o direito (internos e 

externos) e do papel constitutivo exercido pelos juristas no Estado e na economia. 

 Sustentei, no entanto, que o modelo proposto por aqueles autores tende a ignorar 

um conjunto de fenômenos igualmente central às dinâmicas profissional e de definição do 

Estado que, no entanto, não são marcados por disputas entre jurisdições. A formação de 

uma expertise híbrida, refletida pelo Law & Economics, e a criação de espaços de prática 

compartilhados foram trazidos como ilustração desses processos que se apresentam como 

um desafio à teoria de Dezalay e Garth. Qual o impacto de alianças profissionais entre o 

direito e a economia para o Estado e para a regulação econômica? Como interpreta-las no 

marco de uma história de conflitos entre essas duas formas de expertise de governo? Quais 

os efeitos das convergências entre saberes expertos para os campos profissionais onde são 
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produzidos? Estas são algumas questões que não encontram respostas nos estudos 

realizados por aqueles autores. 

 A crítica formulada ao modelo de Dezalay e Garth não implica, porém, o abandono 

da sua perspectiva. Ao contrário, busca-se contribuir com a abordagem que conecta as 

dimensões profissional e política da atividade dos juristas na economia, chamando atenção 

para a potencial centralidade de arranjos profissionais distintos daqueles identificados 

pelos autores – para além das “guerras palacianas”. Assim, a análise das alianças entre os 

campos jurídico e econômico e da emergência de um saber de Estado inovador, fronteiriço 

às jurisdições envolvidas, abre caminho para uma agenda de pesquisa complementar, ainda 

inexplorada pelos estudos sociológicos do direito.  
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