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Justiça como fator de desenvolvimento sustentável e global.  

SIM, a economia também assenta em direitos humanos! Os Tribunais como meio de 

desbloqueio de injustiças e último garante da felicidade 

 

A palavra desenvolvimento é polissémica, encerrando vários conceitos consoante 

o contexto a que se reporta, sendo amiúde usada no âmbito das ciências sociais, mas 

também noutros campos, como nas artes, matemática, medicina, psiquiatria, engenharia, 

etc. Pode, igualmente, ser encarada numa perspetiva interdisciplinar em que avultam 

noções da Economia, a par do Direito, com especial destaque para a Democracia e os 

Direitos Fundamentais1. 

Nos discursos políticos, e não só, é habitual a utilização da expressão 

desenvolvimento económico sustentável, com especial destaque para o seu uso pelas 

instituições internacionais como é o caso da ONU e da OCDE. A ONU, em 1987, no 

Relatório Brundtland2, intitulado “Our Common Future”, enunciou 3 indicadores do 

desenvolvimento sustentável: atividade económica, meio ambiente e bem-estar da 

sociedade. Daqui resulta que o conceito não se circunscreve ao impacto da atividade 

 
1 Na Constituição da República Portuguesa, no artigo 7.º, n.º 3, «Portugal reconhece o direito dos povos à 

autodeterminação e independência e ao desenvolvimento»; no artigo 9.º, alínea  g), surge como tarefa 

fundamental do Estado «Promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em 

conta, designadamente, o carácter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira»; no artigo 

66.º são previstas algumas incumbências do Estado destinadas a assegurar um desenvolvimento 

sustentável; no artigo 80.º, alínea e), erige-se como princípio da organização económico-social o 

«Planeamento democrático do desenvolvimento económico e social»; no artigo 81.º elege-se como 

incumbência prioritária do Estado, no âmbito económico e social, «d) Promover a coesão económica e 

social de todo o território nacional, orientando o desenvolvimento no sentido de um crescimento 

equilibrado de todos os sectores e regiões e eliminando progressivamente as diferenças económicas e 

sociais entre a cidade e o campo e entre o litoral e o interior»; «j) Criar os instrumentos jurídicos e 

técnicos necessários ao planeamento democrático do desenvolvimento económico e social»; e «l) 

Assegurar uma política científica e tecnológica favorável ao desenvolvimento do país» e no artigo 90.º 

esclarece-se que «Os planos de desenvolvimento económico e social têm por objetivo promover o 

crescimento económico, o desenvolvimento harmonioso e integrado de sectores e regiões, a justa 

repartição individual e regional do produto nacional, a coordenação da política económica com as 

políticas social, educativa e cultural, a defesa do mundo rural, a preservação do equilíbrio ecológico, a 

defesa do ambiente e a qualidade de vida do povo português». 
2 Este relatório resultou do grupo de trabalho criado pela Resolução 41/133 que configura a “nova ordem 

económica internacional” como contemplando o direito ao desenvolvimento: «a realização do direito ao 

desenvolvimento exige um esforço em comum, internacional e nacional, tendente a eliminar as privações 

econômicas, a fome e as enfermidades em toda as partes do mundo sem discriminação, de conformidade 

com a Declaração e o Programa de Ação sobre o estabelecimento de uma nova ordem econômica 

internacional, a Estratégia Internacional de Desenvolvimento para o Terceiro Decênio das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento e a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados. A tal fim, a cooperação 

internacional deverá procurar manter um crescimento econômico estável e sustentado com medidas 

simultâneas destinadas a incrementar a assistência em condições favoráveis aos países em 

desenvolvimento, criar uma segurança alimentar mundial, resolver o problema da carga da dívida, 

eliminar as barreiras comerciais, promover a estabilidade monetária e realizar a cooperação científica e 

tecnológica». 
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económica sobre o meio ambiente, mas igualmente na qualidade de vida e no bem-estar 

das populações presentes e futuras. Mais, assenta na conjugação da exploração dos 

recursos, na orientação dos investimentos públicos e privados, nos rumos do 

desenvolvimento tecnológico e respetivo acesso pelas pessoas em geral, e, inclusive, 

nas mudanças institucionais, onde se inclui as operadas na Justiça, no sentido da 

satisfação das necessidades do presente, sem comprometer a extensão desse legado para 

as gerações futuras. 

No final do século passado começou a ganhar peso a ideia de desenvolvimento 

humano sustentável, tendo MAHBUB UL HAQ, com a colaboração do prémio Nobel de 

Economia de 1998 AMARTYA SEN, criado o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

instrumento usado, nomeadamente pela ONU, de averiguação da condição humana dos 

países, a partir de indicadores socioeconómicos — (i) longevidade da população; (ii) 

padrão educacional; (iii) PIB per capita. E, atualmente, vão surgindo algumas vozes a 

pugnar pela introdução de um critério de acompanhamento dos aspetos político-

jurídicos do desenvolvimento consubstanciado na aferição da qualidade das políticas de 

sustentabilidade adotadas pelos países. Indicadores cujo uso foi ao ponto de nortear as 

metas de desenvolvimento humano do milénio. 

As sociedades hodiernas assentam o seu tecido económico em estruturas que 

envolvem relações sociais. A ideia de mercado liberal, que se autorregularia, caiu em 

descrédito, fruto de crises, como a recente do subprime, que demonstraram a 

necessidade da regulação. Conclusão reforçada por fenómenos como o casino 

capitalism (riqueza gerada sem trabalho, assente na especulação)3 e a globalização 

predatória (crescente desigualdade e pobreza ao nível global, em que a globalização 

afeta negativamente os países periféricos)4. É de salientar que o termo crise, com que 

nos habituámos a ser bombardeados quase diariamente, não é um conceito recente, já 

EÇA DE QUEIRÓS, no Distrito de Évora, chamava a atenção para o frequente uso dessa 

palavra nos finais do século XIX. 

Aqui surge a ideia, que remonta aos anos 60, de que as instituições jurídicas 

próprias das Democracias Ocidentais, laicas, independentes e imparciais, constituem 

fatores de promoção da democracia e do desenvolvimento. Este movimento, conhecido 

por Direito e Desenvolvimento, foi fortemente criticado por vozes que apontavam as 

instituições jurídicas como obstáculos ao desenvolvimento por comportarem custos 

 
3 SUSAN STRANGE, Casino Capitalism, Oxford: Basil Blackwell, 1986. 
4 RICHARD FALK, Predatory Globalization – A Critique, Cambrigde: Polity Press, 2000.  
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muito elevados, mormente encarecendo as transações económicas ou por encerrarem 

morosidade não compatível com a fluidez e o tempo dos negócios. 

Todavia, o progresso, como já foi aflorado, não assenta somente em aspetos 

económicos, antes ganhando cada vez maior peso os aspetos sociais, culturais , políticos 

e humanos, em que surge como pedra de toque do desenvolvimento sustentável o 

diálogo entre atores públicos e privados, em que se inserem não só os agentes 

económicos empresariais e corporativos, como os individuais e a própria sociedade civil 

chamada a desempenhar um papel ativo, participativo e livre,— no fundo para 

responder à questão que sociedade queremos para nós e para as gerações futuras. Já em 

dezembro de 1986, a Assembleia Geral da ONU emitiu a Resolução 41/128, em que se 

reconheceu o desenvolvimento como «processo económico, social, cultural e político 

abrangente, que visa o constante incremento do bem-estar de toda a população e de 

todos os indivíduos com base na sua participação ativa, livre e significativa no 

desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes». Nesta matéria, 

inserido na terceira onda do movimento académico Direito e Desenvolvimento, ganha 

especial destaque a ampliação do catálogo dos direitos humanos para os de terceira 

geração reconhecidos em instrumentos internacionais como constitui exemplo o Pacto 

Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais de 1996 e o reconhecimento 

de que os pilares do desenvolvimento não são única e exclusivamente económicos, 

assentando igualmente na (i) existência de garantias de transparência no processo 

decisório, não só do poder político, das autoridades reguladoras e fiscalizadoras, como 

também dos Tribunais; (ii) no crescimento económico como condição de liberdade da 

pessoa; (iii) no incremento do papel da ordem jurídica na promoção positiva do 

desenvolvimento; e na (iv) maior eficiência na capacidade de resposta do poder 

judiciário na resolução dos conflitos. 

É de trazer à colação a tese do laureado AMARTYA SEN que põe em evidência que 

o desenvolvimento é um processo integrado de expansão/promoção das liberdades reais 

que reclamam a remoção das fontes da sua privação. Aquelas consistiriam na liberdade 

económica, política (garantias democráticas) e social (tolerância para com as diferenças 

e minorias, liberdade religiosa, etc.) 5. 

Destarte, a operatividade das liberdades reais assenta no impacto que a Justiça, 

lida como o conjunto do sistema legal e do sistema judicial, surte na economia e no 

 
5 Development as Freedom, Oxford/Nova Iorque: Oxford University Press, 1999, págs. 3-4.  
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bem-estar das pessoas. Um correto funcionamento da Economia encontra-se 

umbilicalmente dependente do bom funcionamento da Justiça, pois esta, como salienta 

MANCUR OLSON, garante os contratos e protege os direitos de propriedade6. A Justiça 

tem, por conseguinte, consequências macroeconómicas, influenciando o quantum dos 

custos de transação, podendo representar uma fonte de risco adicional ou de diminuição 

da insegurança. Os custos de transação, como refere RONALD COASE, Nobel da 

Economia de 1991, estão para a Economia como o atrito está para a Física, pois quanto 

maiores forem, mais esforço se fará para se obter o mesmo resultado7. Na verdade, no 

tráfego jurídico existem custos de transação ex ante, que se reportam à própria 

negociação e ao estabelecimento de salvaguardadas contratuais, e ex post, que já se 

referem à monotorização do acordado, à renegociação em caso de incumprimento e 

recurso aos Tribunais. Quanto maior for a incerteza dos agentes económicos quanto ao 

cumprimento do contrato e real efetivação em tempo útil dos direitos e obrigações 

advindos do contrato, maiores serão os custos de transação e esse facto, certamente, 

influenciará as previsões contratuais de distribuição do risco, na tentativa de reduzir 

ações oportunistas após a sua celebração, as denominadas hold-ups. Aqui ganha 

particular importância a Advocacia Preventiva enquanto aconselhamento jurídico no 

processo de celebração do contrato de modo a evitar dissabores na execução do negócio. 

A previsibilidade dos custos por oposição à insegurança torna a segurança jurídica fator 

de desbloqueio de criação de bem-estar, que não se resume à criação de riqueza. Donde, 

as decisões da Justiça geram externalidades, que podem ser positivas ou negativas 

conforme o modo como se repercutam nos sujeitos alheios ao litígio. A 

cognoscibilidade das regras do jogo que disciplinam as relações jurídicas; a 

confiabilidade de que em caso de litígio o caso será solucionado de modo adequado; a 

previsibilidade de qual será a solução emanada pela Justiça e a confiança na sua 

capacidade em impor tal solução reduzem os custos de transação, captando, por 

conseguinte, investimento, gerando emprego e contribuindo para melhores escolhas 

racionais na estruturação dos mercados e na formação do tecido empresarial, permitindo 

o aumento da sua capacidade concorrencial, ou seja, aumentando a eficiência alocativa 

da economia. A previsibilidade torna-se incompatível com o ativismo judiciário, por 

traduzir decisões surpresa. Porém, reivindica que não se caia no outro extremo, ou seja, 

 
6 “Distinguished Lecture on Economics in Government: Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some 

Nations are Rich, and Others Poor”, Journal of Economic Perspectives, vol. 10, n.º 2 (1996), págs. 3-24.  
7 The Firm, the Market, and the Law, Chicago/Londres: University of Chicago Press, 1988, pág. 36. 
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o da apatia judiciária. A Justiça enquanto fator de desenvolvimento assenta na confiança 

de que será capaz de afastar comportamentos oportunistas das lacunas contratuais e 

legais, encontrando nas válvulas de escape do sistema jurídico a solução justa e 

adequada ao caso concreto. 

Para que a almejada segurança jurídica seja alcançada, deve: (i) o poder político 

formular leis claras e percetíveis pelos agentes económicos; (ii) os intérpretes e 

aplicadores das leis devem ter a capacidade de entender a complexidade do episódio de 

vida em questão e extrair da lei a norma adequada a solucionar o litígio; (iii) o sistema 

deve ter capacidade de fazer respeitar e impor essa solução. 

A eficiência que se pretende paute a Justiça implica igualmente permitir e 

incentivar a participação ativa dos agentes económicos nos processos de formulação das 

leis — de se fazerem ouvir —, na medida em que evita que os políticos se encontrem 

desfasados das preferências, ao nível da economia, dos eleitores, para além de 

propulsionar que o desenvolvimento económico, que fundamenta os pacotes 

legislativos, incorpore os aspetos sociais das pessoas daquela sociedade, que não têm de 

ser iguais em todos os países. Afinal o índice de bem-estar não pode deixar de passar 

por ir ao encontro do que uma sociedade idealiza para as respostas às perguntas: (i) que 

modelo de desenvolvimento queremos? (ii) que intervenção do Estado pretendemos? 

(iii) que esperamos das instituições formais de controlo? 

Eficiência, segurança jurídica e consciência, do titular de cada direito, de como 

proteger e impulsionar os meios para coibir outrem de violar o seu direito evitam 

desperdício e incrementam o desenvolvimento. Isto vale para todos os setores da 

sociedade: seja ao nível dos contratos, dado reforçar o conhecimento dos outorgantes 

dos seus direitos e obrigações, evitando a distorção de preços sem suporte no custo da 

produção; seja nos contratos de concessão de serviço público que geralmente 

pressupõem investimentos avultados e longa duração da relação contratual, em que a 

Justiça garante que a Administração Pública não extravase, no âmbito do seu ius 

imperii, o contratualizado, freando o arbítrio estatal materializado em ações que vão 

contra a lei, ou direcionadas para rever, modificar ou invalidar atos pretéritos por si 

praticados; seja no respeito da propriedade intelectual que engloba os direitos de autor, 

patentes, desenhos e marcas, seja no que concerne à Justiça Fiscal. A lentidão da 

execução fiscal, a dificuldade na cobrança de tributos, empurra o Estado a recorrer a 

impostos de pior qualidade (cegos em razão da capacidade contributiva do indivíduo), 

mas de mais fácil arrecadação. O respeito da propriedade intelectual estimula a 
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investigação e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como a aquisição 

de tecnologia avançada de outros países, que não temem a sua reprodução não 

autorizada, e a arrecadação de royalties, num ciclo vicioso de crescimento económico e 

aumento de bem-estar. Daí que uma das medidas contidas no Memorando de Políticas 

Económicas e Financeiras, também conhecido por “Plano da Troika”, consistisse na 

criação dum Tribunal com competência especializada única e nacional em matéria de 

propriedade intelectual, com o intuito de aprimorar os conhecimentos dos respetivos 

atores (advogados, oficiais de justiça e juízes). A segurança jurídica criada pela Justiça 

reflete-se igualmente na facilidade de obter financiamento bancário e no valor do 

spread, que incorpora um prémio de risco judicial. O Banco Mundial e as agências de 

rating incluem nas suas análises uma avaliação das instituições jurídicas dum país e das 

garantias que estas proveem aos direitos de propriedade, influindo, deste modo, no custo 

da captação externa de recursos financeiros, nos spreads domésticos e na própria dívida 

pública. Logo, a Justiça pesa na aptidão do Estado para prosseguir as suas funções e, 

consequentemente, no nível de bem-estar vivenciado numa nação.  

A diminuição da incerteza garantida pela Justiça fornece um guia para a interação 

humana, potenciando e incentivando a cooperação entre sujeitos. Efeitos que se podem 

repercutir nas exportações. Também aqui a redução dos custos de transação gerados 

pela Justiça desemboca em maior competitividade das exportações, propiciando maior 

especialização e o uso de ativos mais orientados para o mercado externo, bem como na 

maior facilidade em captar investimento, inclusive estrangeiro.  

As externalidades da Justiça refletem-se igualmente nos processos crime, na 

medida que contribuam para arredar do tráfego comercial práticas criminosas e os 

custos das economias paralelas gerados pelo crime, que geram riqueza para os seus 

beneficiários superior a muitos negócios lícitos, desviando recursos que poderiam ser 

canalizados para atividades lícitas. Além de ser patente o impacto da Justiça laboral no 

desenvolvimento. 

O papel da Justiça na economia é tanto maior quanto maior é a dimensão da 

economia de escala. A massificação de transações não permite escolher com quem se 

contrata, nem exigir garantias contratuais sem que se perca competitividade, sem que se 

aumente os custos de transação. Assim, não é de admirar que as economias regionais 

não careçam, grosso modo, da Justiça, dado que fenómenos como o bazaar trading e o 

long-distance caravan trade, focados para a sobrevivência e não para o enriquecimento 
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— para a otimização do lucro —, assentam em mecanismos de transação imediatos, 

logo, de risco controlado, que não reclamam a intervenção das instituições estatais8. 

Urge aqui chamar a atenção para o facto de os agentes económicos serem 

humanos. A figura do homo economicus que toma no tráfego comercial as decisões 

mais racionais com base na previsibilidade das consequências das suas condutas não 

toma em consideração a propensão para o risco de determinadas pessoas, bem como a 

existência de desperdício gerado por decisões baseadas na emotividade, na teimosia ou 

na incapacidade do agente económico de compreender todo o contexto negocial e se 

fazer assessorar por quem tenha essa capacidade. Nas relações humanas, inclusive nas 

económicas, há eficiência, mas também desperdício, em que os indivíduos não são 

autómatos, nem necessariamente metodologicamente arrumados e racionais. A Justiça 

como pólo de desenvolvimento pode assumir as vestes de dinamizador de soluções 

consensuais, evitando consequências, que podem ser desastrosas, por opções incautas 

dos agentes económicos. O lançar mão de penalizações dos sujeitos que façam um uso 

indevido do processo judicial, que o usem oportunisticamente como forma de pressão 

ou de protelação da definição da situação jurídica, bem sabendo que não lhes assiste 

razão, sobrecarregando os tribunais, afasta a aplicação da teoria da seleção adversa à 

Justiça, em que os detentores legítimos de direitos são afastados do Judiciário, 

contrastando com aqueles que o entopem dolosamente para postergar o inadimplemento 

das suas obrigações. 

O desenvolvimento, inclusive o potenciado pela Justiça, deve ser perspetivado de 

forma transversal e interdiscursiva naquilo que tem vindo a ser denominado de Justiça 

Holística. A prolação duma decisão num caso não resolve a totalidade dos problemas 

que justificaram a intervenção da Justiça, antes reclamando o acionamento dos meios 

jurídicos à disposição para que haja uma intervenção ampla e pluridimensional, que não 

se restringe ao processo judicial em concreto. A Justiça surge, deste modo, não como 

Justiça do caso concreto, mas sim como atuação nas causas e consequências (jurídicas e 

extrajurídicas) subjacentes ao surgimento daquele processo. Justiça que não se resume 

ao Tribunal, mas a uma panóplia de profissionais do foro, como o Ministério Público, 

assistentes sociais, médicos, advogados9, etc., que trabalham tendo como objetivo 

resolver a totalidade do problema, evitando o surgimento de novos processos judiciais. 

 
8 Cf. a obra do Nobel da Economia de 1993, DOUGLASS C. NORTH, Institutions, Institutional Change and 

Economic Performance, Nova Iorque: Cambridge University Press, 1990, págs. 98-105. 
9 Aqui ganha especial destaque a necessidade de assegurar o apoio jurídico, nomeadamente na feição de 

consultadoria jurídica, para além daquele processo em concreto. 
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No fundo, atuando ao nível das necessidades dos visados com o processo, v.g., 

tratamento psiquiátrico ou de dependência química, benefícios públicos, emprego, 

guarda de filhos, moradia, status migratório, etc. O arredar de conflitos e da fonte de 

novos conflitos, contribuindo para o bem-estar da pessoa, constitui um fator potenciador 

de desenvolvimento, num ciclo virtuoso que poderá desembocar no desenvolvimento 

humano sustentável. Daí que os Tribunais de Família também contribuam para o 

desenvolvimento, sem olvidar o papel que desempenham quer junto de adultos, quer 

junto de crianças e jovens, os adultos de amanhã. 

 À guisa de conclusão, a Justiça desempenha um papel importante no 

desenvolvimento humano sustentável e global, enquanto último garante do direito dos 

indivíduos a aceder aos meios necessários para a sua autorrealização. Direito que surge 

imbuído da natureza de direito fundamental, na medida em que se revela intimamente 

correlacionado com a dignidade da pessoa humana. A economia não é só dinheiro e a 

atuação da Justiça não se circunscreve ao âmbito patrimonial, sendo transversal a todas 

as relações entre pessoas, existindo os Tribunais por haver pessoas e para servir as 

pessoas. A Justiça na sua atuação prossegue, pois, o desenvolvimento humano 

sustentável enquanto espaço de felicidade. 


