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Resumo: Este trabalho se preocupa com um aspecto
da medida do dano – se e quando ele deve compreender valores subjetivos (i.e. private valuation)
ou objetivos (e.g. market value). Para este propósito
ele se vale da análise econômica do direito como
uma ferramenta para explicar e sugerir por meio de
uma série de exemplos qual escolha é a mais eficiente ou adequada para ser adotada pelo direito.

Abstract: This paper is concerned with one aspect
of the measure of damages – whether or when it
should comprehend subjective (i.e. private valuations) or objective values (e.g. market value). For
this purpose it takes on the Economic Analysis of
the Law as a tool to explain and suggest through a
set of examples which option is the more efficient
and adequate to be adopted by law.
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