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RESUMO 

 

FREGNI, G. O direito ao desenvolvimento como preceito norteador na interpretação dos 

negócios jurídicos, 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Direito, 2019. 

 

O direito ao desenvolvimento foi consagrado pela Constituição Federal como objetivo da 

República e da ordem econômica, em conformidade com o preâmbulo e artigos 3º, II e III, 170 

e 219, todos da Constituição Federal.  

Trata-se de um conceito amplo que visa assegurar o crescimento e o progresso econômico, a 

estabilização dos ideais de dignidade, liberdade e igualdade da pessoa humana, além do 

incremento do bem-estar social e da justa distribuição das riquezas. Pressupõe, ainda, a 

cooperação internacional, o fortalecimento da paz e o respeito aos direitos humanos. 

Na busca do ideal de desenvolvimento, devem ser considerados os conceitos de governança, 

que estabelece para a administração pública metas de eficiência e controle de resultados. Além 

disso, a administração passa a privilegiar o acordo, a colaboração e a coordenação dos interesses 

sociais. É estabelecida uma divisão de responsabilidades entre governo e sociedade, através de 

uma ação concertada entre público e privado. 

Por outro lado, no direito obrigacional, o movimento de “descodificação” e de 

“constitucionalização do direito privado” transformou a visão de autonomia da vontade e o 

pacta sunt servanda, que tradicionalmente definiram os negócios jurídicos. Então, as noções de 

função social do contrato e boa-fé objetiva passaram a regulamentar os negócios jurídicos, de 

maneira que, por meio das cláusulas gerais, incumbe ao aplicador do direito integrar e 

interpretar os negócios jurídicos sob a ótica dos direitos fundamentais. 

O presente estudo visa, com fundamento na concepção atual de constitucionalização do direito 

privado e, tendo em vista a aproximação dos regimes de direito público e privado, a estabelecer 

parâmetros para que o direito ao desenvolvimento seja reconhecido como preceito norteador na 

interpretação dos negócios jurídicos.  

Deste modo, os contratos devem comprometer-se com o direito ao desenvolvimento e com os 

ideais de solidariedade, de democracia e de equidade. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Solidariedade. Bem-estar social. Novo direito 

administrativo. Autonomia privada. Boa-fé objetiva. Função social do contrato. Direitos 

fundamentais.   



ABSTRACT 

 

FREGNI, G. The right to the development as a guiding principle in the legal business 

interpretation, 2019. Thesis (Doctorate) – Universidade de São Paulo, Law College, 2019. 

 

The right to development was conceptualized by the Federal Constitution as a goal for the 

Republic and for Economy, in accordance with the preamble and articles 3, items II and III, 

170 and 219, all part of the Federal Constitution. 

Such broad concept aims at ensuring there is economic growth and at making sure 

that economic progress is permeated by the ideals of dignity, liberty and equality of human 

beings. The right to development also focuses on increasing social welfare and distributing 

wealth in a fair manner. The concept also assumes there is international cooperation, respect to 

human rights and enhancement of worldwide peace. 

In the pursuit of optimal and ideal development, the concepts of governance that control public 

administration results should be taken into consideration, leading administrators   to guide 

agreements towards what is more socially convenient. 

So, shared responsibility between government and society is established through an 

orchestrated action between public and private. 

 On the other hand, when it comes to obligational law, the tendency to “decoding” and to 

“constitutionalisation of the private law” have transformed the perception of authonomy of will 

and pacta sunt servanda, which has traditionally defined the contracts.  

As a consequence, the concepts of the contract´s social role and objective good Faith have 

become a way of regulating legal businesses. Through general clauses the one who is applying 

the law becomes responsible for interpreting and integrating legal businesses through 

the perspective of the fundamental rights. 

The contracts must commit themselves to the right to development, as well as to the solidarity, 

democracy and equity ideals. 

Keywords: development, solidarity, social welfare, new administrative law, private autonomy, 

objective good faith, contract social function, fundamental rights. 

 

  



RIASSUNTO 

 

FREGNI, G. Il diritto allo sviluppo come principio guida nell´interpretazione dei negozi 

giuridici, 2019. Tesi (Dottorato di ricerca) – Università di San Paolo, Facoltà di 

Giurisprudenza, 2019. 

 

Il diritto allo sviluppo è assurto nella Costituzione Federale come scopo della Repubblica e del 

sistema economico, in conformità al preambolo e agli articoli 3º, commi II e III, 170 e 219, tutti 

della Costituzione Federale. Si tratta di un concetto ampio che mira ad assicurare la crescita ed 

il progresso economico, la stabilizzazione degli ideali di dignità, libertà e uguaglianza della 

persona umana, oltre alla crescita del benessere sociale e della giusta distribuzione delle 

ricchezze. Presuppone, inoltre, la cooperazione internazionale, il consolidamento della pace ed 

il rispetto dei diritti umani. Nella ricerca dell´ideale di sviluppo si devono considerare i concetti 

di governance, che fissa per la Pubblica Amministrazione mete di efficienza e verifica dei 

risultati. Inoltre la Pubblica Amministrazione tende a dar preferenza all´accordo, alla 

collaborazione e al coordinamento degli interessi sociali. Si costituisce una partizione di 

responsabilità tra governo e società,  attraverso un´azione svolta di concerto tra pubblico e 

privato. 

Sotto altro aspetto, nel diritto delle obbligazioni, il movimento di “decodificazione” e 

“costituzionalizzazione del diritto privato” ha trasformato i concetti dell´autonomia della 

volontà e del pacta sunt servanda, che tradizionalmente definivano i negozi giuridici.  Cosicché 

le nozioni di funzione sociale del contratto e buona fede oggettiva sono passate a regolare i 

negozi giuridici, in modo che, attraverso le clausole generali, spetta all´operatore del diritto 

integrare e interpretare i negozi giuridici sotto l´ottica dei diritti fondamentali. 

Questo studio si basa sulla concezione attuale della costituzionalizzazione del diritto privato e 

tiene conto dell´approssimazione dei sistemi del diritto pubblico con il privato - specialmente 

nella sfera del diritto delle obbligazioni e della nuova concezione del diritto amministrativo -; 

mira, quindi, a fissare parametri afffinché il diritto allo sviluppo sia riconosciuto come precetto 

guida nell´interpretazione dei negozi giuridici.  

In tal modo i contratti devono osservare anche il diritto allo sviluppo, e così pure le idee di 

solidarietà, democrazia ed equità. 

Parole-chiave: Sviluppo. Solidarietà, Benessere sociale. Nuovo diritto amministrativo. 

Autonomia privata. Buona fede oggettiva. Funzione sociale del contrato. Diritti fondamentali. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

O direito ao desenvolvimento é, de acordo com a Constituição Federal de 

1988, um princípio norteador do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, um direito subjetivo 

que tem o indivíduo como seu destinatário final. Trata-se do reconhecimento de que todo 

o ser humano tem o direito a uma existência plena, com um nível econômico, social e 

cultural cada vez melhor e voltado ao progresso.1 

O presente trabalho visa aprofundar a análise a respeito da interação entre o 

direito ao desenvolvimento e as relações privadas, especialmente as relações negociais. 

Busca-se, pois, dar efetividade ao direito ao desenvolvimento na interpretação das 

condições negociais, com fundamento em uma visão funcional dos negócios jurídicos. 

O desenvolvimento tem como finalidade assegurar a liberdade e a igualdade 

da pessoa humana2. Trata-se de um processo econômico, social, cultural e político, 

direcionado ao incremento do bem-estar da população e da justa distribuição dos 

benefícios. Pressupõe, ainda, a cooperação internacional, o fortalecimento da paz e o 

respeito aos direitos humanos. 

É possível definir este direito como o direito humano à fruição equitativa e 

livre do resultado do progresso econômico, cultural social e político.3  

De acordo com Amartya Sen, o desenvolvimento acaba por viabilizar outros 

direitos, pois “oportunidades sociais de educação e saúde complementam as oportunidades 

individuais de participação econômica e política e estimulam nossas iniciativas no sentido 

de superar privações.”4   

Ademais, o progresso econômico, social e cultural auxilia na formação da 

cidadania. Ao se promover o desenvolvimento equilibrado da sociedade, fica assegurada a 

igualdade e a simetria nas relações interpessoais.  

 

 

                                                           
1 CARRILO SALCEDO, Juan Antonio. El derecho al desarrollo como derecho humano. Revista Espanola 
de Derecho Internacional, v. 25, Santiago de Compostela, 1972, p. 119-125.  
2 PEREZ LUNO, Antonio Enrique Los derechos humanos. Madrid: Tecnos, 2004, p. 47. 
3 FACHIN, Melina Girardi. Direito fundamental ao desenvolvimento – uma possível ressignificação entre a 
Constituição brasileira e o direito ao desenvolvimento. In: (org.) PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês 
Virgínia Prado. Direito ao desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 189.    
4 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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O direito ao desenvolvimento estimula e viabiliza a implementação de 

outros direitos, estabelecendo-se uma ordem para eles sejam plenamente implementados, 

em diversas áreas. Trata-se, pois, de um princípio que permite concretizar a conquista de 

outros direitos fundamentais.  

É este um direito coletivo e ao mesmo tempo individual, mas que tem o 

Estado como principal responsável por sua implementação. Impõe-se o entrelaçamento do 

dever estatal de prover o desenvolvimento econômico com o direito dos indivíduos ao 

desenvolvimento social e humano.5 

Através do desenvolvimento visa-se assegurar aos povos (coletivamente) e 

aos indivíduos meios para buscar uma vida boa e com qualidade, envolvendo a realização 

de necessidades materiais e não materiais. Configura-se, portanto, uma condição, ou uma 

ponte para promover outros direitos humanos.6  

Assim, é possível vislumbrar o direito ao desenvolvimento como um meio 

para se realizar e concretizar os demais direitos. 

Não se pretende nesse estudo definir exaustivamente o direito ao 

desenvolvimento com vistas a apresentar todos os desdobramentos dele decorrentes, 

tampouco esgotar as teorias a respeito. Ou seja, não se busca especificamente a definição 

conceitual do desenvolvimento.  

Trata-se, isto sim, de apresentá-lo como instrumento a ser utilizado no plano 

individual para a hermenêutica dos negócios jurídicos, ou seja, como parâmetro 

constitucional que deverá informar as soluções jurídicas negociais. 

A sociedade humana se organizou a partir de uma pluralidade de atores com 

interesses múltiplos e muitas vezes conflituosos, a exemplo dos interesses de instituições 

financeiras e companhias de seguros, indústria e meio ambiente, saúde e seguradoras etc. 

Cabe ao direito compor os interesses em conflito, acolher demandas sociais e políticas e 

normatizar questões nascidas nessa nova realidade. Tudo visando buscar equilíbrio e 

igualdade, incluindo a participação dos diversos atores sociais e econômicos. 

                                                           
5 OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Direito ao desenvolvimento: teorias e estratégias de implementação. 
322 p. Tese (Doutorado/Direito Internacional). Departamento de Direito Internacional da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2006, p. 190. 
6 “O direito ao desenvolvimento deve ser considerado um direito fator, pois tem a capacidade de estimular 
a realização de outros direitos humanos” (OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Direito ao desenvolvimento: 
teorias e estratégias de implementação. 322 p. Tese (Doutorado/Direito Internacional). Departamento de 
Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2006, p. 
189. 
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Além disso, o direito ao desenvolvimento tem como fundamento a busca 

por condições e recursos necessários ao bem-estar material que envolve o mínimo 

existencial, como alimentação, água, habitação, saúde, assistência social, educação, 

segurança e a liberdade para escolher o tipo de vida desejada.  

Por essa razão, a governança adequada do Estado e da sociedade apresenta-

se como um fator relevante na construção do desenvolvimento, na medida em que exige 

uma burocracia organizada e eficiente, gera qualidade na gestão pública, permite a 

adequada interação entre os diversos níveis sociais e traz valores éticos e responsabilidade 

na condução dos assuntos de Estado. 

Então, é que se vislumbra o estabelecimento de um direito administrativo, 

por meio do qual a governança estatal seja um instrumento de efetividade da ação pública, 

da contratualização e do diálogo social. Nessa nova perspectiva de governança, o Estado 

mediador (lógica do consenso) se contrapõe ao antigo Estado impositor (lógica da 

autoridade).7 

Com efeito, nasceu a demanda por um direito administrativo menos 

mandatório e imperativo e mais integrado aos anseios sociais, buscando consenso, adesão 

e conciliação. Na contemporaneidade exige-se balanceamento entre liberdade-autoridade, 

deixando o direito administrativo de ser o direito do Estado e assumindo a condição de 

direito da sociedade. 

Busca-se construir um direito administrativo voltado a uma realidade 

globalizada, que envolve conceitos como o direito à boa administração, o devido processo 

legal administrativo, a motivação e a transparência.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: RT, 2008, p. 23-42. 
8 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 3. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2017, p. 
385-413. 
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Para tanto, o direito constituído pela União Europeia (direito comunitário)9 

trará parâmetros à construção desse novo direito administrativo e será, no presente trabalho, 

utilizado como estudo de caso para a análise da evolução do direito administrativo que, 

diversamente do direito administrativo tradicional, passa a ser baseado em noções de 

cooperação, responsabilidade e harmonização de interesses vários, visando o crescimento 

econômico e o progresso.  

No contexto da União Europeia, muito embora cada um dos Estados tenha 

transferido parcela do poder de regulamentar a circulação de bens e as políticas econômicas 

para a região10, no interior dos países membros as regras constitucionais atinentes aos 

direitos fundamentais prevaleceram, em sintonia com as diretrizes do sistema europeu de 

direitos humanos, passando a ser harmonizadas com as próprias regras econômicas. 

Na construção de um direito administrativo comum à União Europeia, não 

se pode admitir uma divisão rígida entre sociedade e administração, tampouco uma 

legislação composta por normas exclusivamente mandatórias. As deliberações da 

administração pública, neste cenário, devem se basear em negociação, consulta e mediação.  

 

 

                                                           
9 No centro da União Europeia (UE) estão os 28 Estados Membros que pertencem à União e os seus 
cidadãos. O que resulta do facto de, não obstante serem todos estados soberanos e independentes, são 
países congregados que faz sentido trabalhar em conjunto. Congregar soberania significa, na prática, que os 
Estados Membros delegam alguns dos seus poderes de decisão nas instituições comuns que criaram, de 
modo a assegurar que as decisões sobre assuntos do interesse comum possam ser tomadas 
democraticamente a nível europeu. A tomada de decisões da União Europeia envolve várias instituições: o 
Parlamento Europeu, eleito e representado pelos cidadãos, o Conselho Europeu, constituído pelos chefes de 
Estado e de Governo dos Estados-Membros da EU, a Comissão Europeia, representando os interesses da 
União em seu conjunto. Em princípio, é a Comissão Europeia que propõe nova legislação, e são 
o Parlamento e o Conselho que a adotam. Seguidamente, os Estados-Membros e as instituições da UE 
põem na em prática. A terceira secção da presente publicação contém mais informações sobre o modo 
como a União toma decisões e como as implementa. A UE criou uma moeda única, o euro, atualmente uma 
das principais moedas mundiais, que torna o mercado único mais eficiente. Também criou a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, que protege certos direitos políticos, sociais e económicos dos 
cidadãos e residentes da UE. Está igualmente na vanguarda da proteção do ambiente e da luta contra as 
alterações climáticas. (Disponível em: http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/pt/ Acesso 
em 22 abr. 2019).    
10 “Todavia, a constituição econômica não pode ser isolada do contexto do inteiro ordenamento 
constitucional: este é, de toda sorte, o resultado de uma interpretação sistemática, orientada ao respeito às 
hierarquias e aos valores, expressa pela visão do mundo que se deduz da própria Carta. Está em jogo o 
valor máximo do sistema constitucional: a soberania. A autolimitação da soberania – realizada nos termos 
do art. 11 Const. – não pode ser total; ela pressupõe a manutenção de uma consistente e geral soberania do 
Estado, de maneira que a quota de soberania renunciada em favor do mercado único, primeiro e da União 
Europeia depois, ora transferida, realisticamente aos países membros mais fortes não pode comprometer a 
originária soberania do Estado membro” (PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade 
constitucional. 3. ed. Tradução de Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 537).    
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Daí a importância de se analisar, para os fins deste estudo, o modelo 

estabelecido pela União Europeia na constituição de um direito administrativo único e 

integrado, ferramenta relevante na promoção do direito ao desenvolvimento. Tudo visando 

compreender as formas de aproximação do direito público e privado. 

Por outro lado, no direito privado, observou-se o movimento de abertura e 

de “descodificação”, o qual, na realidade obrigacional, trouxe funcionalidade aos negócios 

jurídicos, impondo uma interpretação coerente com os valores e os princípios 

constitucionais.  

A partir da visão de que o direito privado, além de realizar os interesses 

individuais, deve perseguir o bem comum, o equilíbrio e a justiça das relações jurídicas 

sob sua tutela (artigo 2.035, parágrafo único do Código Civil, artigo 5º da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro – Decreto Lei n. 4.657/1942) – não mais prosperou o 

conceito de total liberdade dos negócios. Nesse contexto, o contrato conquistou um valor 

social, constitucionalizado, deixando de lado o caráter absoluto da autonomia da vontade 

para atingir a autonomia social. Assim, o direito civil tornou-se também um meio para 

implementar direitos constitucionais, com vistas à socialidade e à solidariedade.  

O ideal de solidariedade traz uma nova maneira de se conceber a relação do 

indivíduo com a sociedade e do indivíduo com o Estado. Trata-se de um valor dirigido ao 

gênero humano e aos povos, e não ao indivíduo.11 

As ações políticas e o direito passaram a mediar os valores coletivos. 

Conforme ensina José Fernando de Castro Faria12, “o princípio da solidariedade propõe 

redefinir o papel do Estado, que passa a ter uma missão social”.  

Assim, direito, solidariedade e democracia devem caminhar juntos. A 

complexidade das relações estabeleceu uma interdependência social, decorrente da 

necessidade da coexistência humana e da consciência racional dos interesses comuns. O 

indivíduo tem ao mesmo tempo consciência de sua individualidade e da sua dependência 

da coletividade. Esta interdependência é necessária para a autodeterminação e o 

desenvolvimento da pessoa humana. 

                                                           
11“Estar-se-ia diante de enunciados jurídicos que têm como primeiro titular o próprio gênero humano, num 
momento crucial em termos de sua afirmação como valor supremo [...] As relações internacionais estão no 
centro da proclamação desses direitos, constituindo-se como objetivo a construção de uma ordem jurídica 
baseada na solidariedade e na fraternidade entre os Estados” (FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar 
Mayer; FRANCO, Fernanda Cristina Oliveira; PETERKE, Sven; VENTURA, Alencar Mayer Feitosa. 
Direitos humanos de solidariedade. Curitiba: Appris, 2013, p. 100).  
12 FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998, p. 220. 
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Neste contexto, o contrato deixa de ser um mero ato de querer e assume uma 

função dentro de um ideal de justiça distributiva. 

 O artigo 219 da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que “o 

mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia 

tecnológica do País”, sofreu uma série de críticas doutrinárias13, especialmente por estar 

situado no Título “Da Ordem Social” da Carta Constitucional.  

Este dispositivo, porém, apresenta o norte interpretativo que se pretende 

desenvolver neste estudo, ou seja, o de buscar a concretização do direito constitucional ao 

desenvolvimento cultural e socioeconômico do país, que deverá se refletir no bem-estar, 

na dignidade e na autonomia dos indivíduos. Ou ainda, estabelecer vetores para a 

hermenêutica das relações negociais para que estas se aperfeiçoem, integrando-se a tais 

valores constitucionais de organização da economia “em favor da democracia”.14  

Com efeito, a configuração dos direitos econômicos na Constituição Federal 

de 1988 apresenta, em resumo, as seguintes características: i. há um rol de valores e 

diretrizes a serem perseguidos; ii. há programas voltados à coletividade a serem seguidos 

pelo legislador ordinário; e iii. há regras específicas voltadas a evitar abusos na condução 

de políticas econômicas e sociais.  

Desse modo, a despeito da liberdade, que deve permear as relações 

econômicas, há interesses a serem assegurados, como a defesa do meio ambiente, a justiça 

social, a livre concorrência e a função social da propriedade e do contrato.  

Sob esta ótica, observa-se que o desenvolvimento foi elevado a objetivo da 

República, inclusive incluído no preâmbulo do texto constitucional15. Além disso, trata-se 

de preceito destinado à atividade econômica e um direito fundamental a ser perseguido em 

todas as esferas do ordenamento jurídico. 

Então, o que se busca, conforme demonstrado, é concretizar o direito ao 

desenvolvimento na interpretação dos negócios jurídicos, considerando que o contrato é 

uma das formas mais importantes de se efetivar a atividade econômica. 

                                                           
13 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
821. 
14 FERREIRA FILHO, Manoel. Curso de direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 347. 
15“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 
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Deste modo, e diante da necessidade de se harmonizar com coerência os 

objetivos constitucionais aos interesses individuais, é certo que as relações obrigacionais 

deverão voltar-se ao desenvolvimento, como meio de se conciliar mercado e socialidade, 

progresso e respeito aos direitos humanos, desenvolvimento e Estado Democrático de 

Direito.  

Na ordem contemporânea, dá-se, assim, a superação da visão clássica de que 

o direito privado possui como essência apenas realizar o interesse individual e regulamentar 

relações de natureza meramente privadas. O interesse público e os objetivos 

constitucionais, de acordo com o que se sustenta neste estudo, são também a finalidade do 

direito privado e de todos os seus institutos.  

Conforme ensina Rosa Maria de Andrade Nery16, as noções de mercado e 

livre iniciativa devem ser traduzidas tendo em vista seus fins sociais e as necessidades de 

proteção e de autorrealização dos seres humanos.  

Assim, o resultado da pesquisa que aqui se apresenta foi sistematizada 

conforme a estrutura a seguir.  

O capítulo 2, logo após a Introdução, foi dedicado a conceituar o direito ao 

desenvolvimento, considerando os vários aspectos envolvendo sua construção, como o 

desenvolvimento humano, social e econômico.  

Em conformidade ao pensamento de Michael Trebilcock17, é possível 

compreender o desenvolvimento a partir do ideal de uma “vida boa”, ou seja, é o bem-estar 

na sociedade contemporânea, tendo como centro o ser humano. Para tanto, deve-se 

considerar os diversos aspectos que o viabilizam, como por exemplo: i. a força das leis 

(rule of law), que assegura transparência e igualdade; ii. o incremento da diversidade 

cultural, a qual diz respeito ao bem-estar e ao comportamento humano; iii. a democracia; 

iv. a força das instituições, que traz a qualidade das políticas públicas; e iv. o progresso 

econômico e tecnológico.  

O desenvolvimento nacional, preceito tido como direito fundamental e 

princípio norteador do ordenamento jurídico, possui duas vertentes: a coletiva, que impõe 

ao Estado e à coletividade, por meio de políticas públicas, o dever de assegurar a 

                                                           
16 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito 
privado. São Paulo: RT, 2008, p. 67. 
17 TREBILCOCK, Michael J.; MOTA PRADO, Mariana. Advanced introduction to law and 
development. New York: Edward Elgar Publishing, 2014.  
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participação equitativa de todos na fruição das riquezas nacionais18, oferecendo condições 

de inclusão na vida econômica em pé de igualdade; e a individual, que propõe a 

solidariedade constitucional nas relações humanas e privadas, visando atingir os ideais de 

igualdade e de justiça. É esse o conceito constitucional que assegura ao ser humano a 

liberdade real para interagir com o mundo de forma digna.19 

Nasce o entendimento de que o desenvolvimento supera o crescimento 

econômico e impõe a busca por um ideal de progresso, igualdade social, democracia e 

dignidade humana. 

Ainda, há que se associar o conceito de desenvolvimento a garantias de 

direitos, sem olvidar a importância das liberdades democráticas. A concepção mais 

completa de  desenvolvimento impõe preocupações relacionadas às liberdades e aos 

direitos humanos. 

Serão apresentadas as relações entre direito e desenvolvimento, que buscam 

relacionar direito e crescimento econômico, impondo basicamente infraestrutura 

institucional.20  

Há um movimento que defende a aproximação entre direito e economia com 

a finalidade de induzir e influenciar as instituições no processo de desenvolvimento. Nesta 

concepção, a finalidade da lei seria assegurar o regular funcionamento das instituições, 

além de promover os direitos humanos e o acesso a um Poder Judiciário imparcial e 

eficiente. 

Sob essa perspectiva, o Estado seria um instrumento de organização e de 

transformação da sociedade e das instituições jurídicas, por meio de políticas públicas 

eficientes. 

No capítulo 3, aprofundando a análise sobre as questões relacionadas ao 

desenvolvimento, serão trazidos conceitos como governança, influência do Poder 

Judiciário na agenda política e no estabelecimento de políticas públicas.  

                                                           
18 Artigo 2º, § 3º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986: “Os Estados têm o dever de 
formular políticas nacionais adequadas para o desenvolvimento, que visem ao constante aprimoramento do 
bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, com base em sua participação ativa, livre e 
significativa e no desenvolvimento e na distribuição equitativa dos benefícios daí resultantes.” 
19 “A ideia básica de que a expansão da liberdade humana é tanto o principal fim como o principal meio do 
desenvolvimento. O objetivo do desenvolvimento relaciona-se à avaliação das liberdades reais desfrutadas 
pelas pessoas” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000, p. 52). 
20 TREBILCOCK, Michael J.; MOTA PRADO, Mariana. Advanced introduction to law and 
development. New York: Edward Elgar Publishing, 2014, p. 3-16. 
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Já se sabe que a boa governança é fundamental ao desenvolvimento. Trata-

se de estabelecer governos eficazes e eficientes, além de instituições sólidas e responsáveis. 

A qualidade institucional, além disso, garante estabilidade política, adequação das políticas 

públicas, confiabilidade e qualidade legislativa.21 

A governança se realiza por meio de burocracia séria, qualidade da gestão 

pública, aprimoramento da relação do Estado com a sociedade por meio de canais de 

participação social, garantia de direitos, incentivo à negociação e cooperação, imposição 

de regras e de responsabilidade aos administradores e da dinamização da legislação 

aplicável. 

Dentro de uma concepção de “judicialização da política”, o Poder Judiciário 

tem a função de, em determinados momentos, equilibrar situações extremas e impor a 

realização de políticas públicas que devem servir ao atendimento de direitos fundamentais, 

sem que isso configure “ativismo judicial”.22 

Ainda nesse aspecto, sustenta-se23 a necessidade de se construir um novo 

direito administrativo, com vistas a viabilizar valores constitucionais, proteger direitos 

individuais e integrar os vários agentes participantes do processo econômico no 

estabelecimento de políticas públicas.  

Trata-se de um direito administrativo menos imperativo e mais deliberativo, 

que visa conciliar interesses do Estado e da sociedade e incorporar ideais de globalização 

e de inovação. 

 O capítulo em questão ainda traça um panorama do direito administrativo 

criado pelo direito comunitário, como uma forma de apresentar o modelo de um novo 

direito administrativo e de soluções que respeitem o conceito de globalização e criação de 

um direito regional ou global.  

Não se trata de apresentar um estudo de direito comparado, mas da utilizar 

o direito comunitário como expressão concreta de um novo modo de se entender o direito 

administrativo e as relações entre Estado e sociedade, considerando o ideal de um “novo 

consensualismo”.  

                                                           
21 TREBILCOCK, Michael J.; MOTA PRADO, Mariana. Advanced introduction to law and 
development. New York: Edward Elgar Publishing, 2014.  
22 GAURI, Varum. The judicialization of development policy. In: HELLER, P.; RAO, V. (Eds), 
Deliberation and development: rethinking the role of voice and collective action in unequal societies. 
Washington, DC: World Bank Group, 2015, p. 223-228.  
23 HACHEN, Daniel Wunden. Administração pública inclusiva, igualdade e desenvolvimento: o direito 
administrativo brasileiro rumo à atuação estatal para além do mínimo existencial. In: (org.) MARRARA, 
Thiago. Direito administrativo: transformações e tendências. Coimbra: Almedina, 2014, p. 429-460. 
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Com isso, poderá servir como modelo para buscar critérios, aproximar e 

ampliar a integração entre o direito público e o privado, com vistas a amparar o ideal de 

utilização do direito ao desenvolvimento como meio para interpretar os negócios jurídicos.  

Com efeito, a União Europeia24 foi criada para regular questões de natureza 

econômica, visando essencialmente proteger o mercado. Mas cada Estado membro mantém 

sua soberania e sua própria Constituição. 

O direito comunitário, essencialmente descentralizado, não vislumbra uma 

divisão precisa entre sociedade e administração. As deliberações da administração pública 

passam a se dar mediante negociação, consulta e mediação. O desafio do direito 

administrativo moderno e nascido no contexto da União Europeia é compor forças sociais 

e políticas, mediando conflitos e incorporando novas demandas.  

O capítulo 4, por outro lado, demonstrará a evolução das relações entre o 

direito público e o direito privado, sob uma ótica hoje crescente de que não mais se pode 

vislumbrar a absoluta distinção entre tais áreas do direito, dentro de uma concepção que se 

passou a denominar “constitucionalização do direito privado”. 

Nas palavras de Paulo Lôbo, “a constitucionalização do direito não é 

episódica ou circunstancial. É consequência inevitável da natureza do Estado Social, 

[....]”25. Isto porque as cartas constitucionais deixaram de ter eficácia limitada às relações 

entre a administração pública e seus administrados e passaram a surtir efeitos em todo o 

ordenamento jurídico, especialmente nas relações horizontais (entre particulares).  

Também serão estudadas as transformações do direito obrigacional. Como 

se verá, o Código Civil deixou de ser um documento rígido, hermético e independente da 

Constituição, destinado a reger o direito de propriedade e passou a reconhecer a 

necessidade de integrar seus institutos às normas constitucionais. Isto se deu por meio das 

chamadas cláusulas gerais, como os princípios da função social do contrato e da boa-fé 

objetiva. 

                                                           
24 O Tratado de Roma, datado de 25 de março de 1957, criou a “Comunidade Econômica Europeia”, 
popularmente conhecida como “Mercado Comum”. O Tratado de Maastricht ou Tratado da União 
Europeia, datado de 1º de novembro de 1992, alterou a denominação para “Comunidade Europeia” e 
instituiu também a “União Europeia”. Foi estabelecido um espaço de união e integração econômica na 
Europa e criada moeda única, o Euro.  O Tratado de Lisboa, datado de13 de dezembro de 2007, passou 
estabelecer, por sua vez, unicamente a “União Europeia”, não mais cabendo a utilização do termo 
“Comunidade Europeia”. 
25 LÔBO, Paulo. A constitucionalização do direito civil brasileiro. In: (coord.) TEPEDINO, Gustavo. 
Direito civil contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2008, p. 20. 
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Tradicionalmente os Códigos possuem a função de assegurar completude, 

coerência e previsibilidade ao sistema26. Tudo com parâmetro no Código Civil francês de 

1804, que nasceu como epicentro do sistema legal, fechado e autossuficiente. 

De modo totalmente inovador e contrariando a tradição criada pelo Código 

Civil Francês, o BGB (Código Civil Alemão) trouxe abertura e flexibilidade ao sistema 

privado, especialmente após a reforma legislativa de 2001/2002.  

A partir de então, o direito privado passou a reger-se também por cláusulas 

gerais, regras principiológicas e valores constitucionais. 

Surgiu, assim, o movimento de descodificação do direito civil, o qual, no 

âmbito do direito obrigacional, se concretizou com o conceito de base objetiva do negócio 

jurídico.  

Outro aspecto subjetivo do negócio jurídico, estabelecido em razão de um 

ato de vontade das partes, deve se harmonizar com o aspecto objetivo da relação 

obrigacional formada, que considera especialmente o interesse concreto perseguido, a 

análise da funcionalidade do pacto, o escopo do negócio jurídico e o sinalagma contratual. 

O capítulo 5 aborda a evolução do direito obrigacional ao abandonar o 

antigo conceito de autonomia da vontade, com ênfase no pacta sunt servanda, e avançar 

para a autonomia privada, que trata o negócio jurídico objetiva e funcionalmente, até 

chegar à autonomia social, que vislumbra o valor social do negócio jurídico.  

Sob esta ótica, as relações negociais devem ser justas, úteis e legítimas, além 

de contar com rigorosa aplicação do princípio da boa-fé objetiva – esta última impõe um 

padrão de comportamento leal e coerente. A confiança é elemento essencial na formação e 

no desenvolvimento do contrato. Para Judith Martins-Costa, confiança é o cimento da 

convivência social.27 

O juiz passa a ser relevante na integração do negócio jurídico a partir das 

cláusulas gerais, sempre tendo como diretriz o risco normal, o sinalagma e o necessário 

equilíbrio econômico do contrato. 

                                                           
26 ZIMMERMANN, Reinhard. Codification – the civilian experience reconsidered on the eve of a common 
european sales law. In: European Review of Contract Law (ERCL), v. 8, n. 4, 2012; Max Planck Private 
Law Research Paper n.12-30.  Disponível em: http://ssrn.com/abstract=2166765. Acesso em: 13 maio 
2019, p. 375. 
27 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé objetiva e o adimplemento das obrigações. Revista Brasileira de 
Direito Comparado, n. 25, Rio de Janeiro, 2004, p. 230-281. 



 

 

22 

Na integração do negócio jurídico, sugere-se aplicar as regras de 

ponderação, de otimização e de proporcionalidade, conforme exposto por Robert Alexy28, 

visando assegurar uma adequada interpretação. 

O vínculo obrigacional, por outro lado, não se exaure com o mero 

cumprimento da obrigação. O contrato possui diversas fases entre a pré-contratual 

(tratativas e acordos preliminares) e a pós-contratual (deveres anexos de assistência e de 

proteção).29 O credor possui deveres; há, ainda, deveres anexos do devedor, que se 

integram à prestação principal. O descumprimento aos deveres de ambas as partes acarreta 

como consequência o inadimplemento, ainda que parcial. 

O princípio da boa-fé objetiva também impõe aos contratantes um padrão 

de lisura, lealdade, colaboração, atendimento às justas expectativas, apresentação de 

informações esclarecedoras, dever de aconselhamento e vedação ao abuso de direito 

(função corretiva da boa-fé). Ainda, não se admite à parte: i. agir em contradição com 

comportamento anterior (venire contra factum proprium); ii. utilizar a seu favor violação 

contratual praticada (tu quoque).  

A inércia prolongada ou a prática de atos reiterados (mesmo não previstos 

contratualmente) gera direitos em razão da justa expectativa criada (supressio e surrectio).  

Ademais, entre os deveres anexos aos da boa-fé está o dever de mitigar os 

danos, consubstanciado na busca por promover eficiência econômica, reduzindo 

desperdícios, buscando otimizar recursos econômicos e adotando medidas razoáveis nesse 

sentido. O dever de mitigar os danos decorre ainda do dever de cooperação e do princípio 

da boa-fé objetiva. 
  Como se verá, as cláusulas gerais criam normas de alcance geral, 

asseguram dinamicidade ao incorporar novos valores e permitem a interdependência das 

áreas do direito, retirando o direito civil de seu tradicional isolamento.30 

Neste capítulo, será também analisada a função social do contrato. É que o 

direito de propriedade passou a ser permeado pelo ideal de propriedade-função, integrando-

se a valores sociais e de solidariedade.  

 

                                                           
28 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 93-117. 
29 SILVA, Clóvis Veríssimo do Couto e. A obrigação como processo. São Paulo: José Bushatschy, 1976. 
30 MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um sistema em construção. In: Revista de 
Informação Legislativa n.35, Brasília, 1998.  
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Deve-se recordar, para tanto, o artigo 170 da Constituição Federal de 1988. 

Segundo seu texto, a liberdade de iniciativa econômica e o trabalho humano devem ser 

exercidos em consonância com os ditames da justiça social, da garantia de uma existência 

digna e da função social da propriedade. A igualdade e a liberdade nas relações negociais 

deixam então de ser formais e absolutas. 

Finalmente, no capítulo 6, será apresentado o resultado da investigação a 

respeito das formas de se dar eficácia jurídica ao direito ao desenvolvimento na 

interpretação dos negócios jurídicos, traçando-se os critérios para dimensionar tal interação 

e os meios pelos quais devem ser realizados.  

É certo que o direito privado atual evoluiu e passou a ter funções mais 

associadas ao direito público, o que de certo modo limitou a liberdade das relações 

privadas.  

As funções do direito privado e do direito público que estiveram, até então, 

associadas às esferas interna e externa dos indivíduos, na visão contemporânea, se 

comunicam, estabelecendo uma finalidade social também aos interesses privados.31 

A este propósito, ao harmonizar o direito ao desenvolvimento com os 

interesses privados, a jurisprudência da Corte Internacional de Direitos Humanos, tendo 

em vista o disposto no artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos32, já se 

manifestou no sentido de que, na ponderação de direitos, o bem-estar econômico da 

comunidade deve ser preservado face ao bem-estar individual da população.  

No julgamento Powell e Rayner v. Reino Unido33, os autores apresentaram 

demandas em face do Estado em razão da construção do aeroporto de Heathrow pelos 

incômodos ocasionados aos moradores. A Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu 

contrariamente ao pedido dos autores da ação. Entendeu que o aeroporto é fundamental ao 

desenvolvimento econômico do Reino Unido, mas que, no entanto, é necessária a 

                                                           
31 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno; LIXINSKI, Lucas. Desenvolvimento e consumo – bases 
para uma análise da proteção do consumidor como direito humano. In: (org.) PIOVESAN, Flávia; 
SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 220. 
32 “Art. 8° da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 
(Convenção Europeia de Direitos Humanos). 1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada 
e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública 
no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência 
que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para 
o bem-estar econômico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde 
ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros.” 
33 Corte Europeia de Direitos Humanos, Case of Hatton and others vs. The United Kingdom, jul. 2003 
(Grand Chamber) § 43 apud KOURY, Ana Beatriz; SOUSA, Daniel Leão. O direito ambiental sob a 
perspectiva da proteção internacional à pessoa humana. RDE da Universidade de Brasília, n. 8, Brasília, 
2009, p. 306-345. 



 

 

24 

harmonização do progresso do país com o bem-estar da população por meio de medidas 

restritivas e fiscalizatórias ao aeroporto sem se inviabilizar seu funcionamento. 

Deste modo devem ser harmonizados com coerência os objetivos 

constitucionais e os interesses individuais. 

Há que se diferenciar, ainda, os contratos existenciais, celebrados entre 

partes não empresárias e os contratos de lucros, celebrados entre empresários, ou tendo 

uma das partes empresária.34 

O direito ao desenvolvimento, consagrado pela Constituição Federal como 

um dos objetivos da República (artigo 3º, II) impõe às partes contratantes a 

responsabilidade pelo crescimento econômico e sustentável, pela justiça social e ambiental 

e pela busca de uma vida adequada em ambiente de qualidade. 

Ambas as partes possuem obrigações fundamentais: i. buscar o equilíbrio 

econômico e a função social do contrato; ii. mitigar eventuais prejuízos, congênitos e 

supervenientes; iii. colaborar entre si e informar riscos e danos potenciais. 

Abre-se, então, a necessidade de que o direito ao desenvolvimento, 

orientador do progresso econômico, cultural e social seja utilizado como parâmetro para 

análise e integração das relações negociais, considerando especialmente que o direito ao 

desenvolvimento assegura simultaneamente liberdade, igualdade e democracia.35 

Além disso, será realizado um paralelo entre o movimento observado no 

direito civil de constitucionalização das relações privadas e obrigacionais e o movimento 

de contratualização do direito administrativo, que prevê que as relações entre 

administradores e administrados deverá privilegiar o consenso e a harmonização da 

diversidade de interesses sociais. 

Por outro lado, a doutrina já admite que o direito privado não goza da 

completude pretendida no passado. Deve, portanto, amparar-se e receber influências do 

direito público, em especial, dos valores constitucionais. Os regimes de direito público e 

privado não mais existem de forma independente, na medida em que se estabeleceu uma 

integração e interdependência cada vez maior entre eles.   

                                                           
34 MORSELLO, Marco Fábio. Contratos existenciais e de lucro. Análise sob a ótica dos princípios 
contratuais contemporâneos. In: (coord.) LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, 
Fernando Rodrigues. Temas relevantes do direito civil contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 292-
307. 
35 SEN, Amartya. Identity and violence – the illusion of destiny. New York: Norton, 2006.  
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Em 30 de abril de 2019 foi editada a Medida Provisória 881, firmando uma 

Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Seu artigo 7º alterou o artigo 42136 do 

Código Civil, que passaria a ter a seguinte redação: 

 
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social 
do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o 
princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a 
revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. 

 

Até o término do presente trabalho, a Medida Provisória não havia sido 

convertida em lei. E, como se sabe, a alteração do Código Civil somente pode ocorrer por 

lei. 

No entanto, ao se interpretar uma relação contratual sob a ótica dos direitos 

fundamentais não se está ameaçando a autonomia privada, nem o direito privado e 

tampouco a liberdade econômica.  

Deste modo, não é necessária qualquer alteração no artigo 421 do Código 

Civil para “proteger as liberdades contratuais”, como pretendeu o Executivo com a referida 

Medida Provisória. 

 O que mudou no direito privado foi o conceito de autonomia privada, 

consequência de uma longa jornada de amadurecimento do pensamento, tanto na esfera 

doutrinária quanto jurisprudencial, com influências advindas de diversos países, 

especialmente da Alemanha. 

Então, a funcionalização do direito privado e do direito administrativo são 

movimentos de aproximação das esferas públicas e privadas, iluminados pelos direitos 

fundamentais atualmente bastante consolidados e que certamente não poderão ser 

modificados por meio de Medida Provisória. 

Assim, o estudo ora apresentado pretende aprofundar os critérios e os 

parâmetros para a interpretação das relações obrigacionais tendo como norte o ideal de 

desenvolvimento, sob a ótica de que este é um instrumental para assegurar a hermenêutica 

dos negócios jurídicos. 

O trabalho, assim, partindo do ideal de desenvolvimento estabelecido pela 

Constituição Federal e da concepção de constitucionalização do direito privado e, inspirado 

pelo conceito trazido pelo artigo 219 da Constituição Federal de 1988, buscará demonstrar 

                                                           
36 O texto atualmente vigente do artigo 421, do Código Civil é o seguinte:” A liberdade de contratar será 
exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. 
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a aplicabilidade do direito ao desenvolvimento na constituição, validade e interpretação 

dos negócios jurídicos.  

Tudo a partir de parâmetros e diretrizes a serem traçados para a construção 

de um modelo de interpretação que deverá guiar o aplicador do direito através da integração 

das cláusulas gerais, da boa-fé objetiva e do princípio da função social do contrato. 
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7  CONCLUSÃO  
 

Conforme se evidenciou ao longo desta tese, o direito ao desenvolvimento 

apresenta-se como um direito fundamental, que decorre especialmente do princípio da 

solidariedade.  

Trata-se da busca por um ideal de “vida boa”, que considere os seguintes 

elementos: desenvolvimento econômico e sustentável (promoção de crescimento 

econômico e progresso), desenvolvimento social (busca do direito ao bem-estar social e do 

direito à felicidade) e desenvolvimento político (atendimento aos critérios de incremento 

institucional e participação democrática). 

Além disso, são fundamentos do desenvolvimento: a lei, que assegura, ao 

mesmo tempo, a integração de todos os aspectos da sociedade e até a melhoria da economia, 

sendo necessária a análise das relações entre direito e sociedade; e a qualidade institucional, 

na medida em que instituições sólidas e uma governança séria e comprometida com 

resultados asseguram a efetividade das políticas públicas, o estabelecimento de um direito 

administrativo que atenda a todos os atores sociais por meio de acordos e a integridade 

institucional. 

Mais ainda, conforme ensina Amartya Sen309, a finalidade do 

desenvolvimento é trazer liberdade. Para Sen, o desenvolvimento não tem como finalidade 

o crescimento econômico, por si só, mas sim assegurar ao indivíduo o direito de viver de 

acordo com os valores que escolher, expandindo suas oportunidades. 

O direito ao desenvolvimento está previsto constitucionalmente no artigo 3º, 

inciso II e figura como objetivo da República. Está também previsto no preâmbulo da 

Constituição, como valor fundante do nosso Estado Democrático de Direito. 

Parece, entretanto, ousado alcançar o desenvolvimento tal como definido 

atualmente, ou seja, como uma meta de crescimento e progresso econômico que, ao mesmo 

tempo, assegure um padrão de equidade, sustentabilidade e diálogo entre mercado e 

sociedade. 

 

 

 

                                                           
309 SEN, Amartya. Identity and violence – the illusion of destiny. New York: Norton, 2006.  
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Para a finalidade aqui proposta, buscou-se um ideal de desenvolvimento 

associado à solidariedade, ou seja, trata-se de uma perspectiva em que o Estado e a 

coletividade atuam com vistas a assegurar aos indivíduos uma vida digna associada ao 

bem-estar social.  

Então, visa-se ao bem-estar na sociedade contemporânea, tendo como 

centro o ser humano. 

No que tange às relações entre direito e desenvolvimento,  percebeu-se que 

o direito seria um importante elemento na promoção do desenvolvimento, devendo 

assegurar o cumprimento da lei, impor a equidade, estabelecer uma justiça eficiente e 

imparcial e proteger os direitos fundamentais.  

Sob essa perspectiva, cabe ao Estado a missão de implementar as políticas 

públicas que assegurem o direito ao desenvolvimento. 

Na relação entre direito e desenvolvimento, ademais, há que se considerar 

que o direito propõe a conciliação entre interesses individuais e coletivos e, sob essa ótica, 

assume a responsabilidade pelo desenvolvimento econômico, buscando expandir 

programas e metas de natureza jurídica. 

Como visto, o presente trabalho filia-se ao pensamento de que o estado 

desenvolvimentista é essencial ao desenvolvimento com características que envolvam 

crescimento econômico, inserção global com equidade, distribuição de riquezas e 

participação democrática. 

Fato é que o direito moderno é um instrumento para se alcançar 

determinadas metas racionalmente estabelecidas, pois traduz em normas claras e 

exequíveis as diretrizes de desenvolvimento conscientemente elaboradas, estimulando a 

sociedade a desempenhar determinadas atividades econômicas. E, sob esta ótica, os 

contratos e institutos do direito privado também são vistos como instrumentos do 

desenvolvimento.  

Ademais, o direito encontra-se necessariamente comprometido com os 

valores constitucionais de equidade, participação social, e garantia dos direitos 

fundamentais.  

Mas, percebeu-se posteriormente, que o direito, por si só, não é capaz de 

gerar desenvolvimento, dada a complexidade do cenário econômico e as especificidades 

de cada realidade. O Estado, através de seu arbouço jurídico e institucional, deverá 

estabelecer programas e metas para o futuro, fortalecer políticas públicas voltadas ao 



 

 

151 

 

 

desenvolvimento e criar uma abordagem multidisciplinar, que inclua acordos com diversos 

grupos de interesse presentes na coletividade. 

O desenvolvimento, sob outra ótica, está associado à promoção de bem-

estar,  a fim de assegurar qualidade de vida. É certo, ademais, que o bem-estar deve ser 

aferido por critérios ligados a elementos subjetivos, como experiências e emoções 

vivenciadas e sentimentos ligados à felicidade e a elementos objetivos, que estão 

associados a saúde, educação, moradia e participação no processo democrático. 

Além disso, o desenvolvimento há que ser sustentável, ou seja, as ações 

políticas e econômicas devem estar comprometidas com as gerações futuras, ainda que 

baseadas em padrões econômicos referentes ao tempo presente, prevalecendo, sob essa 

ótica, o princípio da precaução, que tem como finalidade gerir riscos ou impactos 

desconhecidos, sempre de forma garantista. No mais, devem ser harmonizadas as normas 

nacionais e internacionais.  

O direito ao desenvolvimento, nesta medida, impõe uma governança séria e 

comprometida, o que significa que o Estado deve estar instrumentalizado para assegurar 

que os atores possam interagir para desenhar, implementar e acompanhar políticas públicas 

visando dar maior efetividade da ação pública, mediante regras acordo e cooperação, a fim 

de superar o conflito entre Estado, mercado e sociedade.  

A administração pública deve possuir competências e responsabilidades 

acessíveis ao conhecimento e controle dos administrados, assegurando a efetividade da 

ação governamental. 

E, no mais, a visão exclusivamente técnica e procedimental da burocracia é 

substituída por um conceito de accountability de desempenho, com reforço às regras de 

desempenho, resultados e transparência, impondo que as decisões sejam passíveis de 

fiscalização e controle. 

Nesse sentido, importa o reforço do compromisso entre Estado, mercado e 

sociedade, que deverão agir de forma concertada, buscando equilíbrar o poder. Eis que a 

eficiência administrativa advém de relações estáveis caracterizadas pela confiança e pela 

participação social. 

A governança ocorre em diferentes níveis: organismos internacionais, 

estados nacionais, instituições, agências governamentais locais, comunidades ou 

associações empresariais, que criam uma complexa rede de atores e interesses. 
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Outro aspecto importante da governança é a chamada “integridade”, que 

visa a blindar a administração pública contra a corrupção, acoplando noções éticas à agenda 

da administração pública. Tudo com vistas à promoção da credibilidade do Poder 

Público.    

Deste modo, como instrumento na promoção do desenvolvimento, nasceu 

um novo direito administrativo, que, ao invés de estabelecer uma administração imperativa, 

trouxe a noção de “administração concertada”, que atua em conjunto com a sociedade, 

estabelecendo, acordos e conciliando interesses. 

Atualmente, o direito administrativo deve adaptar-se a uma realidade em 

constante transformação, efetivando um vínculo equilibrado com os administrados e 

visando atender os interesses dos diversos atores sociais. E, como consequência, o direito 

administrativo passou a absorver e realizar os valores constitucionais, em especial os 

direitos fundamentais, com um maior balanceamento entre a autoridade pública e os 

interesses sociais, dentro de um modelo de administração voltado ao acordo, à colaboração 

e à coordenação de interesses.  

Diante disso, o direito administrativo, nesta nova ótica, é um importante 

instrumento na realização do direito ao desenvolvimento.  

O direito ao desenvolvimento, por seu turno, transcende as barreiras 

nacionais e, passa a ter um forte um viés internacional, daí a necessidade de se pensar o 

desenvolvimento também sob a ótica da globalização. Lembrando que a globalização traz 

a universalização de valores e padrões culturais. 

Como exemplo concreto do ideal de direito administrativo aberto à 

colaboração e atento aos interesses sociais e especialmente voltado à promoção de 

desenvolvimento, foi trazido o direito comunitário, que, como visto, por um lado, não tem 

necessariamente competência para interferir diretamente no direito estatal e, por outro, 

estabelece normas nascidas da negociação e do diálogo. que são adotadas pelos países 

membros.  

O direito comunitário, sob outra ótica, estabelece um sistema  

descentralizado que impõe mobilidade, adaptabilidade e capacidade de se ajustar às 

demandas sociais e políticas. Com isso, são reduzidas as barreiras existente entre as 

instâncias da administração e a sociedade.  
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O direito comunitário desenvolveu também um Código Europeu de Boa 

Conduta Administrativa, o qual preconiza que a boa administração deve assegurar aos 

administrados os direitos de igualdade, objetividade, equidade, imparcialidade, 

independência e proporcionalidade. 

A importância da Comunidade Europeia decorre de sua configuração 

institucional, que exige a aplicação dos princípios da boa-fé, solidariedade e cooperação 

entre os Estados membros.  

E um importante compromisso da Comunidade Europeia é com a promoção 

de progresso econômico e social, a elevação do nível de emprego e a realização de um 

desenvolvimento equilibrado e sustentável. Tudo por meio de coesão econômica, social e 

monetária. Além disso, a União Europeia tem como missão buscar o incremento da 

liberdade, da busca por igualdade e do respeito às diferenças. 

 Cabe salientar, ainda, que a concepção de desenvolvimento até aqui 

apresentada irá impactar tanto o direito administrativo, quanto o direito obrigacional. Ao 

mesmo tempo em que o direito administrativo tem sofrido uma série de mutações, com a 

introdução de legislação referente à contratação, à organização administrativa e à mediação 

de interesses privados de cunho social, o direito obrigacional desenvolveu o conceito de 

autonomia privada, com um modelo que se afasta de noções subjetivas, tornando-se 

funcionalizado e objetivado. Ambos passam a absorver os direitos fundamentais. 

Nesse sentido, o ordenamento jurídico volta-se a encontrar uma 

coincidência das razões de mercado com as razões do interesse público e da justiça social. 

E o direito passa a realizar a redistribuição e o reequilíbrio das forças de mercado. 

A diretriz constitucional de desenvolvimento identificada e analisada neste 

estudo busca o progresso, crescimento associados a bem-estar, equidade e respeito às 

diferenças.  Assim, é fundamental que a iniciativa econômica se desenvolva a partir de tais 

orientações, coordenando-se as atividades econômicas, com os fins sociais 

constitucionalmente previstos. 

O Estado, de acordo com texto constitucional, tem a função de intervir na 

atividade econômica a fim de cumprir os valores do Estado Democrático de Direito e 

construir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I).  

Com relação ao direito obrigacional, durante muito tempo houve um apego 

ao sistema fechado introduzido pelo Código Civil francês. Ao intérprete, incumbia apenas 

a missão de respeitar rigorosamente os preceitos do Código, não havendo espaço para a 
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revisão ou interpretação dos negócios jurídicos. O Direito Civil não se relacionava com 

outras áreas do direito, não se vislumbrando uma visão conjuntural. Nesse período, o 

Direito Civil não considerava o ordenamento jurídico como um sistema único. 

A descodificação do direito civil passou a ser construída a partir de uma 

lógica de incorporação dos valores do Estado Democrático de Direito, com vistas a 

conciliar as normas constitucionais aos ditames do direito obrigacional, especialmente os 

ligados à liberdade contratual e ao respeito ao pacta sunt servanda. 

Desse modo, as relações entre direito público e direito privado os tornam 

interdependentes, em um movimento conhecido como constitucionalização do direito 

privado. As normas constitucionais passam a servir como norte para a interpretação e 

integração do direito obrigacional, funcionalizando e objetivando o negócio jurídico. 

Há um redimensionamento da vontade do indivíduo, que se torna vinculada 

a um regulamento contratual. Tudo em vista do equilíbrio e da justiça contratual. 

Neste sentido, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato 

são aplicados essencialmente por meio da integração de lacunas, tornando o intérprete 

responsável por assegurar que, ao terem eficácia concreta, os negócios jurídicos atendam 

aos ideais sociais. 

Como se viu, os princípios da boa-fé e da função social do contrato impõem 

um padrão de comportamento considerado probo, reto e leal e asseguram a justa confiança 

dos contratantes e a aplicação de valores éticos e sociais relevantes. Além disso, atuam no 

controle de cláusulas abusivas, ponderando autonomia privada e solidarismo social. 

A aproximação do direito público com o direito privado, representado pelo 

movimento de constitucionalização do direito civil, concretizou o conceito de base objetiva 

do negócio jurídico, impondo que o negócio jurídico, muito embora nascido e estabelecido 

sobre um ato de vontade das partes, deva estar objetivamente vinculado ao programa 

contratual e à distribuição dos riscos contratuais. A funcionalização do contrato daí 

decorrente redimensiona sensivelmente o papel da vontade na definição do contrato.  

E, nesta medida, os direitos fundamentais também passam a servir como 

critério interpretativo aos negócios jurídicos, especialmente tendo em vista que as cláusulas 

constitucionais são normas de conteúdo principiológico. E, os negócios jurídicos passam a 

ser essencialmente dirigidos pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do 

contrato e do equilíbrio econômico.  

 Fato é que, diante desses novos princípios, a relação obrigacional não se 

exaure com o seu cumprimento. São apresentados deveres anexos associados à confiança 
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e à justa expectativa (como o dever de segurança, de assistência, de transparência, de 

informação, de cuidado, dentre outros). A função econômico-social do contrato torna-se 

também fundamental e às partes incumbe o dever de mitigar eventual prejuízo e de 

colaborar. 

Assim, os direitos fundamentais devem influenciar tanto o direito 

administrativo quanto o direito privado. E o direito ao desenvolvimento será um vetor para 

a interpretação das relações negociais e das relações com o Estado. 

O que aproxima o direito público e o direito privado sob a ótica do 

desenvolvimento são os princípios da solidariedade e da boa-fé. Ambos trazem os 

fundamentos da publicização das relações privadas. 

O princípio da solidariedade, por um lado, consolida a coexistência humana 

e regulamenta a convivência em sociedade, estabelecendo que os interesses pessoais não 

se sobreponham às necessidades sociais. Este valor aplica-se a todas as instâncias direciona 

a interpretação das normas com vistas a reconhecer a função social no exercício dos 

direitos. 

O princípio da boa-fé, por outro lado, constitui o fundamento da justiça e 

impõe a fidelidade e a confiança nas convenções e relações de natureza privada. Os acordos 

e relações convencionais passam a impor padrão de lealdade que deve anteceder à 

negociação, elaboração e execução de todos os atos jurídicos. Trata-se de importante 

fundamento da economia, das relações jurídicas e da relação entre Estados. 

E, na promoção do direito ao desenvolvimento por meio da integração dos 

negócios jurídicos devem ser considerados os seguintes parâmetros: (i) devem ser buscadas 

a finalidade e o interesse social que o contrato buscou satisfazer, ou o seu regulamento 

contratual; (ii) devem ser verificadas as condições das partes, para se aferir o tipo de relação 

negocial: existencial ou de lucro, sendo que os contratos de lucro impõe a preservação do 

pacta sunt servanda, havendo uma menor incidência de preceitos constitucionais; (iii) o 

direito ao desenvolvimento possui eficácia imediata. 

Com isso, o negócio jurídico contrato, enquanto relação complexa, 

funcional e objetiva, deve ser influenciado pelos aspectos sociais e passa a servir como 

importante instrumento na promoção do desenvolvimento. 
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Como decorrência dos princípios da solidariedade e boa-fé objetiva, o 

negócio jurídico será um importante instrumento na construção do direito ao 

desenvolvimento, associando a liberdade contratual e a finalidade econômico-social do 

contrato aos valores sociais ligados ao crescimento econômico, ao bem-estar e à equidade. 
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