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Apresentar;ao
HENRY MAKSOUD

Ha cerca de dois anos lant;amos o livro 'Os Fundamentos da Liberdade' que e a versao brasileira do 'The Constitution of Liberty', trabalho notavel deste grande fil6sofo politico Friedrich A. Hayek. Na 'Introdu9ao' que preparei para aquele lan9amento falo sabre a vida e o
trabalho do au tor, a que o leitor interessado pode reportar-se. 0 pre.sente livro e uma obra suplementar, nao urn substitute daquele. Ao leitor incipiente o pr6prio Hayek recomenda que leia 'Os Fundamentos da
Liberdade' antes, de passar a analise especifica dos problemas para OS
quais ele propoe solu9oes nos tres volumes deste 'Direito, Legisla9ao e
Liberdade' que e a versao brasileira de seu 'Law, Legislation and
Liberty'.
Pretendendo "preencher as lacunas" que descobriu depois de ter
feito 'Os Fundamentos da Liberdade', Hayek explica nestes volumes
por que ideias que ha muito tempo vern sendo consideradas antiquadas
·se mostram em verdade ainda "imensamente superiores a quaisquer
doutrinas alternativas que tenham encontrado, nos ultimos tempos,
maior receptividade do publico". E conclui mostrando que o perigoso
rumo em diret;ao ao Estado totalitario que vern tomando os chamados
'governos democraticos' dos paises considerados mais avant;ados- em
decorrencia de certos defeitos de constru9ao profundamente arraigados
de seus sistemas politicos - o levou a "uma nova formula9ao dos principios liberais de justit;a e economia politica", ou seja, a exposi9ao de
uma 'Constitui9ao da Liberdade' que e o tema central do presente
trabalho.
A liberdade e o valor que predomina em todo o pensamento de
Hayek. Ele sempre se refere a liberdade na vida do homem em sociedade. Quanta mais se mergulha em seu trabalho das ultimas quatro decadas, mais evidente se torna o fato de que toda sua obra gira em torno da
busca da liberdade - liberdade que ele define com muita clareza e de
forma insofismavel como sendo urn valor uno e indivisivel, pois que s6
existe uma liberdade, a liberdade individual. E nao ha duvida de que o
objetivo primordial deste 'Direito, Legisla9a0 e Liberdade' e exclusivamente esta liberdade, pois para Hayek a Iiberdade e a fonte e o pre-requisite de todos os demais valores do homem; e que ela somente podera
ser preservada se for tratada como urn principia supremo, que nao deve
ser sacrificado a vantagens especificas.
Direito e legisla9ao correspondem a meios que precedem o fim maior
que e a liberdade do individuo: 0 direito, em geral preservando-a, e alegisla9ii.O, muitas vezes desafiando-a e colocando-a ilegitimamente sob
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restri~ao. Como mostram magistralmente os dois primeiros volumes, o
primeiro dos quais ganhou o subtitulo de 'Normas e Ordem' ('Rules
and Order') eo segundo, de 'A Miragem da Justi~a Social' ('The Mirage of Social Justice'). 0 terceiro volume, como subtitulo 'A Ordem Politica de urn Povo Livre' ('The Political Order of a Free People'), examina pormenorizadamente o porque do persistente malogro dos sistemas de governo representatives atuais e apresenta uma formulas;ao
constitucional basica, original, que tern por finalidade o cultivo e a salvaguarda da liberdade do individuo. Aqui, Hayek fala da 'Demarquia',
em bora confesse seu ''pesar por nao ter tido a co rag em de empregar sistematicamente" este neologismo em toda a extensao do livro.
A indiscutivel predominancia da liberdade na escala de valores de
Hayek nao pode, porem, obnubilar o fato de que para ele a liberdade e
subordinada ao direito e existe na conformidade com as leis da sociedade. Isto ele enfoca com mestria impar em todo o livro, mas trata com
pormenores no primeiro volume, 'Norm as e Ordem'. Hayek reconhece
que este tipo de liberdade na vida em sociedade e algo relative e que,
numa sociedade livre, e tao amplo quanto possivel. Isso quer dizer que
existe uma liberdade que e mais absoluta e mais abrangente que a que se
tern na vida em sociedade. Pois, ja que a liberdade na sociedade e a liberdade conforme o direito daquela sociedade, existe realmente uma liberdade metajuridica, intangivel; que e uma liberdade menos restringida que a sujeita as normas juridicas porque a lei e, por defini~ao, algo
que restringe.
A despeito de visualizar essa liberdade no sentido mais amplo,
Hayek ainda assim enfatiza que a liberdade que ele tern em mente e aliberdade subordinada ao direito. Isso fica evidente quando assegura numa de suas obras anteriores que' 'o homem jamais existiu sem leis". Ou
quando ele cita e concorda com Kant quando este diz que o ''homem e
livre se nao precisar obedecer a ninguem mas apenas as leis", ou com a
frase de Montesquieu "nous sommes done lil:;!res, parce que nous vivons sous les lois civiles". Em 'Os Fundamentos da Liberdade' ele afirma que se deve ao estadista e fil6sofo romano Marco Tulio Cicero
(106-43 A.C.) muitas das formula~~es mais precisas do conceito deliberdade dentro da lei, destacando dele a frase-concep~ao segundo a
qual obedecemos a lei para sermos livres: "omnes legum servi sumus ut
liberi esse possimus" 1 • Tambem proclama a liberdade no estado dedireito quando salida o fil6sofo politico ingles John Locke (1632-1704),
por tornar claro que nao pode haver liberdade fora da ordem juridica,
adotando como epigrafe do Capitulo Onze, 'As Origens do Estado de
Direito', de seu 'Os Fundamentos da Liberdade', a seguinte frase de
Locke: "A finalidade da lei nao e abolir ou restringir, mas preservar e

Apresentarao

ampliar a liberdade. Porque onde nao hci lei nao hci liberdade, como se
ve nas sociedades em que existem seres humanos capazes de fazer leis.
Pois liberdade significa estar livre de coer~ao e da violencia dos outros,
o que nao pode ocorrer onde nao ha lei; e nao significa, como dizem alguns, liberdade de cada urn fazer o que !he apraz (pois quem poderia ser
livre se estivesse sujeito aos humores de algum outro?), mas liberdade
de dispor a seu bel-prazer de sua pessoa, suas a~~es, bens e todas as
suas propriedades, com a limita~ao apenas das leis as quais esta sujeito.
Significa, portanto, nao ser o escravo da vontade arbitraria de outro,
mas seguir livremente sua pr6pria" 2 • E ao Iongo de todo o presente livro ele escreve das mais diversas maneiras que a liberdade e 'sempre liberdade dentro da lei'.
As pessoas mal-avisadas poderiam concluir em face dessas considera~~es que a liberdade e urn elemento inferior ao direito, ja que ela e subordinada formalmente as leis no estado de direito. Nao e essa, porem,
a ideia de Hayek. Embora a liberdade seja subordinada ao direito, este
nao e superior a liberdade. A subordina~ao formal da liberdade (liberdade dentro da lei, por ex.) nao afeta a subordina~ao material do direito (e das leis) a liberdade. Para Hayek, o direito e urn meio nao apenas
para se fazer cumprir normas legais mas tam bern, e principalmente, para a promo~ao da liberdade individual. Ele nao deixa duvidas em sua
obra sobre o sistema de vida social que o estado de direito deveria manter e salvaguardar: urn sistema que proporcione o maximo de liberdade
possivel de se ter numa sociedade. Ele acredita numa ordem liberal que
seria o Kosmos a que se refere no Vol. I (vide Capitulo Dois: Kosmos e
Taxis) e que costuma denominar 'Grande Sociedade', que equivale a
'Sociedade Aberta' de seu amigo o fil6sofo Karl R. Popper (1902- ).
E importante neste ponto ressaltar que, ao contrario do que muita
gente pensa, o estado de direito nao significa apenas o imperio da lei. 0
estado de direito ('the rule of law') "e urn ideal politico que transcende
a simples legalidade, pois concerne aquila que a lei deva ser e implica
que o governo nunca deva coagir urn individuo, salvo no caso da aplica~ao de uma lei geral conhecida. Ele e entao tambem uma doutrina que
limita os poderes de todo o governo. Limita os poderes do legislativo,
pois os legisladores somente podem elaborar leis que possuam o atributo de serem normas gerais e prospectivas de conduta justa. Alem de,
dessa forma, limitar os poderes do legislativo, o estado de direito estabelece que somente o legislativo pode legislar. Uma lei produzida por
urn 6rgao nao autorizado a legislar nao sera, portanto, uma lei de
verdade' ' 3 •
2

Jbid., p. 181.

3 "Sabe
1

"0s Fundamentos da Liberdade", F. A. Hayek, Ed. Visao, 1983, p. 190, n. 36.
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o que eo est ado de direito?" in "Os Poderes do Governo", Henry J\.laksoud, Ed.
Visao, Sao Paulo, 1984, p. 67.
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Quando destaca que o direito e a base da liberdade, Hayek segue
(conforme ele mesmo escreve a p. 54 do Vol. I) "uma longa tradic,:ao,
que se estende desde os gregos antigos e Cicero, atravessa a !dade Media, passa pelos liberais classicos como John Locke, David Hume, Immanuel Kant e os fil6sofos escoceses da moral e chega ate diversos estadistas americanos dos seculos XIX e XX, para quem direito e liberdade
nao podiam existir separadamente". Mas, ao passo que segue essa tradic,:ao, Hayek se revolta contra o pensamento de Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, muitos pensadores franceses e os positivistas juridicos
modernos, para quem o direito significa necessariamente uma usurpac,:ao da liberdade. E explica: "Esse aparente conflito entre longas estirpes de grandes pensadores nao significa que tenham chegado a conclusoes opostas, mas simplesmente que usaram a palavra 'direito' em sentidos diferentes". Dessa confusao, en tao, surgiram conceitos erroneos
e espurios dos significados de 'estado de direito', 'direito' e 'lei' que o
faz queixar-se quando diz, por exemplo, que "expressao 'liberdade
sob a egide do direito' ou 'liberdade dentro da lei' ('liberty under the
law'), que em determinada epoca talvez transmitisse a ideia essencial
melhor que qualquer outra, se tornou quase sem sentido, porque tanto
'liberdade' quanto 'direito' deixaram de ter significado claro".
Em decorrencia dessa confusao, os conceitos de lei e de legislac,:ao
degeneraram completamente. A grande maioria dos atos que hoje chamamos de leis nao e propriamente lei em termos estritamente juridicos.
0 ideal politico do estado de direito e a doutrina da separac,:ao de poderes pressupoem, na Grande Sociedade de Hayek, uma concepc,:ao muito
bern definida do que significa a palavra 'lei'. Neste conceito de ordem
politica, que visa a Jiberdade, somente sao normas de direito, ou seja,
leis de verdade, as normas de conduta justa individual que possuam os
atributos de serem gerais, iguais para todos e prospectivas, alem de serem conhecidas e certas. Sao normas abstratas, essencialmente permanentes, que se referem a casos ainda desconhecidos e nao contem referencias a pessoas, lugares ou objetos determinados mas que regulam as
relac,:oes de conduta entre pessoas privadas ou entre essas pessoas e o
· Estado. Na pratica corrente, entretanto, tudo que for estabelecido por
urn 6rgao h!gislativo ou mesmo por qualquer outra autoridade, por
meio de algum processo de legislac,:ao, e tam bern chamado 'lei'. Na
maior parte, estas assim chamadas 'leis', porem, nada mais sao que
normas organizacionais, instruc,:oes administrativas, baixadas pelo Estado para seus funcionarios, relativas ao modo pelo qual estes devem
conduzir a maquina governamental e manejar os meios de que dispoem. Sao regras ou norrnas de organizac,:ao governamental e nao normas de conduta justa individual. Sao rhamadas 'leis' porque os governos passaram a reivindicar para elas a mesma respeitabilidade conferida as normas gerais de conduta, que sao as verdadeiras leis, pr6prias do
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direito. Seria mais adequado que tivessem outro nome - ja foram sugeridas expressoes genericas tais como 'regras ou estatutos de governo',
'paraleis' ou 'infraleis ' 4 •
Os governos coletivistas tern por objetivo a realizac,:ao de metas e
pianos especificos nos campos econ6mico e social. Para conseguir tais
intentos, eles possuem sistemas politicos que possibilitam determinar a
maneira de agir dos cidadaos e conduzir o esforc,:o de todos no sentido
exclusivo dos objetivos governamentais por meio de 'determinac,:oes especificas' ou 'ordens de comando' que tam bern chamam de 'leis'. Tais
sociedades nao sao sociedades livres, abertas, baseadas no direito verdadeiro, ou seja, naquilo que Hayek chama de 'Nomos: o direito como
salvaguarda da liberdade' ('Nomos: the law of liberty'). Sao povos
cibrigados a obedecer a 'pseudoleis', que nao passam de normas de organizac,:ao mascaradas de normas de conduta justa e que podem ser arbitrarias, mutaveis, inconsistentes, discricionarias, incertas e ate
retroativas 5•
Dando a denominac,:ao de 'leis' as normas de organizac,:ao, os governos em geral, e nao apenas os Estados totalitarios, conseguiram impor
ao cidadao obediencia a determinac,:oes especificas destinadas a realizac,:ao de tarefas especificas ou ao atingimento de objetivos especificos almejados pelos governos. E muita gente julga que as regras de organizac,:ao governamental sao do mesmo genero que as normas de conduta
justa (do direito fundado na liberdade) pelo fato de ambas emanarem,
nas atuais instituic,:oes governamentais, da mesma entidade (o legislativo) que detem o poder de elaborar as normas de conduta justa. Esta
confusao tern levado os chamados governos democraticos e as muitas
autocracias que por ai existem a usar freqtientemente o processo de legislac,:ao para criar normas de organizac,:ao fantasiadas de leis que sao
usadas cegamente como instrumentos de perversao do verdadeiro estado de direito. Hayek acentua isso de varias formas ao Iongo de todo o
Iivro.
Convem neste ponto fazer urn parentese para destacar algo muito
importante que se encontra principalmente no Vol. I: que as normas gerais de conduta justa (as leis de verdade) que hoje se conhecem nao sao
todas elas resultado de criac,:ao intencional (nao surgiram do processo
de legislac,:ao), embora o homem tenha aprendido aos poucos a aperfeic,:oa-las de acordo com suas necessidades. Essas normas do direito foram, de fa to, descobertas por meio de urn processo evolutivo de selec,:ao
entre diferentes sistemas de normas e passaram a compor urn sistema
juridico aceito por todos a medida que foi ficando patente que elas aju4

"Leis, paraleis e pseudoleis" in "Os Poderes do Governo", Henry Maksoud, Ed. Visao, Sao Paulo, 1984, p. 73.

5Ibid.,

paginas 73 e 74.

XVJJI

Direito, /egislar;ilo e liberdade

davam certas comunidades a prosperar mais e a sobreviver melhor que
outras comunidades que viviam tao-somente a sombra de regras de organizar;:ao decretadas por algum tipo de autoridade. Elas foram sendo
transpostas para 0 papel a proporr;:ao que a experiencia, principalmente
judicial, ia acumulando-se e as comunidades iam aceitando-as como fatores de paz e entendimento. Embora Hayek nos mostre que o direito
no sentido estrito de 'ordem juridica que visa a salvaguarda da liberdade' seja oriundo de urn processo evolutivo, ele destaca que nao se pode
prescindir da legislar;:ao por varias razoes que pormenorizadamente descreve neste seu livro. Ele tambem ressalta que o "direito e mais antigo
que a legislar;:ao". E que a legislar;:ao, dentre todas as invenr;:oes do hom em, e aquela mais prenhe de graves conseqiiencias, tendo seus efeitos
alcance maior que os do fogo e da p6lvora. E conclui afirmando que a
legislar;:ao "continuara sendo urn poder extremamente perigoso enquanto acreditarmos que s6 sera nocivo se exercido por homens rna us".
Hayek mostra, outrossim, que o processo de legislar;:lio - "a criar;:ao intencional de leis" - se originou da necessidade de estabelecer
normas organizacionais. E. por isso que a palavra 'legislativo' nao passa
"de uma especie de titulo de cortesia conferido a assembleias surgidas
originalmente como instrumentos de governo representative. Os legislativos modernos provem claramente de 6rgaos que existiam antes que
a elaborar;:ao deliberada de normas de conduta justa tivesse sequer sido
considerada possivel, e s6 mais tarde essa tarefa foi atribuida a instituir;:oes habitualmente encarregadas de funr;:oes muito diversas". Eram
funr;:oes governamentais propriamente ditas. Dai a parcialidade dos
chamados 'legislativos' que ate hoje se encontram imbuidos do espirito
de que, em sendo assembleias representativas do povo, devem ser dedicades tam bern a direr;:ao do aparelho governamental. A doutrina da separar;:ao de poderes nao foi, assim, jamais observada.
A despeito de serem comumente usadas pelos governantes como
meios de perversao do direito ou como instrumentos de dominar;:ao, as
normas de organizar;:ao sao necessarias numa sociedade livre. Elas devern, no entanto, sempre subordinar-se as normas gerais de conduta
justa do verdadeiro direito. Nas sociedades nao tribais, a maquina governamental nao pode operar exclusivamente na base de comandos diretos de urn mandante. Portanto, a organizar;:ao necessaria a qualquer
governo moderno para preservar a paz interna, guardar o pais contra os
inimigos externos e prestar outros servir;:os exigira normas distintas e
pr6prias que !he determinem a estrutura, as funr;:oes e os objetivos. No
entanto, estas normas que comandam a maquina governamental terlio de
possuir, necessariamente, urn carater diverse daquele das normas gerais
de conduta individual. Serlio, como escreve Hayek, "normas organizacionais, criadas para alcanr;:ar fins especificos, para suplementar determinar;:oes positivas no sentido de que se far;:am coisas especificas ou se obte-
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nham certos resultados, e para estabelecer os diversos 6rglios por meio
dos quais o governo 'opera' ". Mesmo uma organizar;:ao dedicada exclusivamente a fazer cumprir as normas inalten1veis de conduta justa exigiria, para seu funcionamento, "urn outro conjunto de normas".
Esse "outro conjunto de normas" que engloba as normas de organizar;:ao e, praticamente, o que conhecemos como direito publico, em
contraposir;:ao ao direito privado, que envolve as normas gerais de conduta justa individual. Este cobre as relar;:oes das pessoas entre si e entre
as pessoas eo Estado, e tambem o chamado direito 'penal' (criminal).
0 direito publico abrange principalmente o direito administrative, o direito constitucional e o direito processual. Para os que acreditam no positivismo juridico, cujo padroeiro e Hans Kelsen (1881-1973), nlio haveria nenhuma diferenr;:a qualitativa entre esses dois tipos de norma.
Assim critica Hayek este ponto de vista: "Visto que a construr;:ao intencional de normas tern por principal objeto as normas organizacionais, a
reflexlio sobre os principios gerais da atividade legislativa ficou tam bern
quase inteiramente a cargo dos publicistas, ou seja, dos especialistas em
organizar;:ao que, freqtientemente, tern pouca simpatia pelo lawyer's
law. Hesitamos, por isso, em considera-los profissionais do direito. Sao
eles que, nos tempos modernos, tern dominado quase totalmente a filasofia do direito e afetaram profundamente o direito privado. 0 fato de
que a Jurisprudencia (em especial na Europa continental) vern sendo
realizada quase exclusivamente por publicistas - para quem 0 direito e
antes de mais nada o direito publico, e a ordem se reduz a organizar;:lio
- e uma das principais causas da preponderancia nao apenas do positivismo juridico (que, no direito privado, simplesmente nao tern sentido)
mas tambem das ideologias socialistas e totalitarias nele implicitas".
E, ja que tocamos na questao do positivismo juridico, e born referirnos logo a 'justir;:a social', tern a principal de todo o segundo volume.
Nao e sem forte motivo que Hayek !he deu o subtitulo de 'A miragem
da justir;:a social'. 'Justir;:a social' e uma das expressoes mais enganosas
(e talvez por isso mesmo mais freqtientemente usada) do discurso politico contemporaneo. E de verdade uma miragem. Trata-se de uma formula ilus6ria que, por conter atrativos quimericos, e constantemente utilizada pelos politicos para conseguir que uma determinada pretensao seja
considerada plenamente justificada sem ter de dar razoes morais para sua
ador;:ao. Hayek espera - com sua vigorosa afirmar;:ao de que o culto da
'justir;:a social' e desonesto, fonte de constante confusao politica e destruidor de todo o sentimento moral - que os oradores, politicos, escritores, jornalistas e todos os pensadores responsaveis venham a sentir, "para sempre, total vergonha de empregar a expressao 'justir;:a social' ".
A 'justir;:a social' e invocada comumente como sin6nimo de 'justir;:a
distributiva' na abordagem dos problemas decorrentes da chamada
'desigual distribuir;:lio da riqueza' entre os homens e, especificamente,
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na sonhada persegui<;:ao do bem-estar geral para todos os individuos.
Hayek nos ensina, porem, que numa sociedade aberta nao pode haver
justi<;:a distributiva simplesmente porque nela ninguem distribui; nela,
funciona o jogo do mercado, que ele chama de 'catalaxia' (termo usado
originalmente tambem por Von Mises), no qual os resultados obtidos
por cada urn dos participes nao sao nem pretendidos nem prognosticaveis pelos demais e, portanto, o resultado nao pode ser classificado nem
como justo nem como injusto. A despeito da conquista da imagina<;:ao
popular pela ideia de 'justi<;:a social', ele expoe brilhantemente sobre a
inaplicabilidade do conceito de justi<;:a aos resultados de urn processo
espontaneo baseado no mercado e disserta com firmeza sobre o fundamento l6gico do jogo economico em que s6 a conduta dos jogadores,
mas nao o resultado, pode ser justa.
A 'justi<;:a social' nada tern aver como direito, nem com a liberdade
dentro da lei e nem com a justi<;:a verdadeira e tmica, sem adjetiva<;:oes.
A justi<;:a e urn atributo da conduta humana e nao se correlaciona com a
busca de prop6sitos particulares como quer a ideologia do bem-estar
geral do positivismo juridico e do socialismo. Em Iugar das falsas leis,
ou normas de organiza<;:ao, que advenham da 'justi<;:a social', Hayek
destaca a "importancia das normas abstratas como guias num mundo
cujos detalhes sao em sua maior parte desconhecidos ... As normas abstratas atuam como valores ultimos porque servem a fins particulares
desconhecidos". Para ele, portanto, numa sociedade livre, "o bern geral consiste principalmente na facilita<;:ao da busca de prop6sitos individuais desconhecidos". E o que "possibilita o consenso e a paz em tal
sociedade e que nao se exige dos individuos consenso quanto a fins, mas
somente quanto aos meios capazes de servir a uma grande variedade de
prop6sitos, meios que cada urn espera o auxiliem na busca de seus objetivos". Esse pensamentc significa muito, pois se refere a descoberta de
urn metodo de coopera<;:ao na vida em sociedade que exige acordo somente quanto a meios e nao quanto a fins. Essa descoberta de uma ordem definivel apenas por cenas caracteristicas abstratas que auxiliaria
na consecw;:ao de grande multiplicidade de diferentes fins levou as pessoas empenhadas na busca de objetivos os mais diversos a concordar
quanto ao uso de certos instr;Jmentos polivalentes que teriam probabilidade de auxiliar a todos.
Em bora o conceito de 'justi<;:a social' seja em geral usado apenas para fins falsos, e provavel que para muitos, no periodo posterior a 2?
Grande Guerra, ele decorra da 'Declara<;:ao Universal dos Direitos Humanos' aprovada pela Assembleia Geral das Na<;:oes Unidas em 1948.
Esse documento e, sabidamente, uma tentativa de fundir os direitos da
tradi<;:ao liberal ocidental com a concep<;:ao completamente diversa
oriunda da revolu<;:ao marxista russa. Num Apendice ao Capitulo Nove
do segundo volume, Hayek mostra que a rela<;ao dos direitos civis chis-
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sicos, enumerados em seus primeiros vinte e urn artigos, a 'Declara<;ao'
acrescenta sete garantias adicionais destinadas a expressar os riovos 'direitos sociais e economicos'. Como jamais foi feito com tamanha for<;:a,
ele demonstra o quao absurdas sao essas garantias adicionais prometidas a 'todo homem, como membro da sociedade', principalmente em
termos da justi<;a e do direito, quando se considera que elas nao atribuem, ao mesmo tempo, a alguem a obriga<;:ao ou o encargo de concede-lase o documento omite tambem, por complete, uma defini<;:ao desses direitos que permitisse a urn tribunal determinar seu significado numa situa<;:ao especifica. Hayek afirma, por exemplo: "E evidente que
todos esses 'direitos' se baseiam na interpreta<;:ao da sociedade como
uma organiza<;:ao deliberadamente criada, da qual todos os homens seriam empregados. Eles nao poderiam ser tornados universais num sistema de normas de conduta justa baseado na ideia da responsabilidade
individual, e requerem, portanto, que toda a sociedade seja convertida
numa t'mica organiza<;:ao, isto e, tornada totalitaria no mais amplo sentide da palavra .... Pelo vis to, jamais ocorreu aos aut ores da 'Declara<;:ao' que nem todos sao membros empregados de uma organiza<;:ao,
cujo direito a repouso e lazer, inclusive a limita<;:ao razmivel das horas
de trabalho e ferias remuneradas peri6dicas (Art. 24), possa ser garantido. A ideia de urn 'direito universal' que assegure ao campones, ao
esquim6 e, quem sabe, ao Abominavel Homem das Neves 'ferias remuneradas peri6dicas' mostra o absurdo da proposi<;:ao. Bastaria urn miniroo de senso comum para que os autores do documento percebessem
que o que decretaram como direitos universais era uma utopia no presente e em qualquer futuro previsivel, e que proclama-los soienemente
como direitos foi urn irresponsavel jogo de palavras com a ideia de 'direito', o que s6 poderia resultar na destrui<;:ao do respeito pelo termo".
Bastam estas cita<;:oes para que o leitor sinta a for<;:a e a importancia
desse Apendice denominado "Justi<;:a e Direitos Individuais".
Nao se pode perceber claramente a razao do sucesso dessa terrivel
onda chamada 'justi<;:a social' sem que se compreenda que na origem de
tudo se encontrem, no seio da humanidade, for<;:as atavicas propensas
ao ressurgimento do pensamento organizacional tribal. Como mostra
Hayek - principalmente no segundo volume e no capitulo de epilogo
do terceiro volume - , o que se destaca no discurso politico e na a<;:ao
administrativa baseados na chamada 'justi<;:a social' e a preponderancia
do apelo aos instintos inatos em contraposi<;:ao aos valores culturais
acumulados pela civiliza<;:ao. As persistentes exigencias por uma 'justi<;:a
social', que reclamam o uso arbitrario e discricionario do poder coercitivo organizado (do governo ou dos sindicatos) para alocar rendas e outros multiplos beneficios sociais, conforme criterios de merito, ou simples imposi<;:ao majoritaria, sao exemplos de atos de revolta contra a
natureza da ordem abstrata de mercado por razoes de puro atavismo de
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sentimentos tribais. Nos tempos atuais, numero crescente de pessoas
tern sua vida girando em fun~ao de grandes organiza~oes e encontra seu
horizonte de compreensao limitado ao que !he e requerido pela estrutura interna dessas organiza~oes. 0 modo de pensar dos homens mais influentes e poderosos da sociedade moderna gira tambem em torno da
ideia da 'organiza~ao', ou seja, da unidade hien1rquica de objetivos, do
arranjo deliberado dos fins a atingir, do racionalismo construtivistico
cartesiano. A evolu~ao da tecnica da organiza~ao, com a conseqiiente
amplia~ao da gama de tarefas que podem ser levadas a cabo por meio
da organiza~ao em larga escala, desenvolveu a cren~a de que nao ha nada que a organiza~ao nao possa conseguir. Com isso, as pessoas perderam a perspectiva do fato de que· o sucesso dessas mesmas organiza~oes, de todas elas, depende de uma ordem social muito mais abrangente, que e movida por for~as espontiineas de ordena~ao que possuem natureza completamente distinta das que constituem as grandes empresas
e as grandes organiza~oes burocratico-administrativas. Como conseqtiencia dessa falta de visao, estimulada pelo violento ataque socialista
e por terriveis equivocos intelectuais, todas as regras do jogo do mercqdo, que tornaram possivel ao homem viver na forma de uma grande sociedade aberta, sao ignoradas, voltando a tona demandas fundadas em
instintos selvagens que haviam sido ha tanto tempo restringidos pela
evolu~ao cultural.
No Capitulo Dez do Vol. II, ao discorrer sobre a 'ordem de mercado' ou 'catalaxia', Hayek destaca que "uma sociedade livre e uma sociedade pluralista sem uma hierarquia comum de fins especificos" que
"deve sua coesao sobretudo ao que vulgarmente se chama de rela~oes
econ6micas" e em que o objetivo da politica governamental "nao pode
ser urn maximo de resultados previsiveis, mas somente uma ordem abstrata". Essa "ordem abstrata" e a 'catalaxia' ou jogo do mercado, onde o resultado e fun~ao da aptidao, do esfor~o e da sorte dos participantes e serve para obter de cada participe a maxima contribui~ao a urn
fundo comum de onde cada qual obtera uma parte incerta. Como no
caso de qualquer jogo, seas regras forem por todos conhecidas e respeitadas, o resultado podera ser sempre classificado de born ou mau, porem nunca de justo ou injusto. E, por isso, Hayek estabelece a importancia e a natureza das normas abstratas de conduta justa no jogo do
mercado, concluindo que "0 direito deve ter por objetivo aumentar
igualmente o numero de ocasioes propicias ao sucesso de todos" e que a
''Boa Sociedade e aquela em que o numero de oportunidades de qualquer pessoa aleatoriamente escolhida tenha probabilidade de ser o
maior possivel".
Na ultima ter~a parte do livro, o autor explica que decidiu realizar
algumas mudan~as terminol6gicas mas acentua que sente "certo pesar
de nao ter tido a coragem" de continuar empregando sistematicamente
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ao Iongo do restante da obra diversos neologismos por ele sugeridos,
como 'kosmos', 'taxis', 'nomos', 'thesis', 'catalaxia' e 'demarquia'.
Ele sente que com as modifica~oes a exposi~ao talvez tenha ganhado em
inteligibilidade para o leitor comum o que perdeu em precisao. Em nosso modo de ver, mesmo tendo deixado de usar sistematicamente parte
dessas expressoes, elas continuam sempre presentes na mente do leitor
atento e interessado e deixam patente que o autor nos traz urn enfoque
efetivamente novo a respeito de materias como Jegisla~ao, economia,
mercado, leis, direito, ordem, democracia, partidarismo, etc. de que
tanto ouvimos hoje falar em nossa vida em sociedade.
Neste terceiro volume, Hayek formula os principios de justi~a e economia politica de uma sociedade livre- 'a ordem politica de urn povo
livre'. Ao expor suas ideias a respeito do que seria uma nova ordem politica fundada na liberdade ele nao pretende tentar 'organizar' a sociedade de uma dada forma, porque sa be melhor que ninguem que a sociedade e urn fenomeno extremamente complexo, sendo impassive! manipula-la deliberadamente. Qualquer tentativa de for~ar uma ordem social que vise a finalidades concretas ha de falhar e leva a sociedade ao
totalitarismo. De acordo com Hayek, o que se deve fazer, se o objetivo
for a Jiberdade, e 'criar as condi~oes para uma ordem social baseada na
liberdade'. 0 papel correto do governo nao e o de criar uma dada ordem social. Em sua obra "0 Caminho da Servidao" (veja-se, por
exemplo, na recente edi~ao brasileira do Institute Liberal, RJ, 1984,
p. 43) o autor explica que a "atitude do liberal para com a sociedade e
semelhante a do jardineiro que cuida de uma planta e que, a fim de
criar as condi~oes mais favoraveis ao seu crescimento, deve conhecer
tudo o que for possivel a respeito da estrutura e das fun~oes dessa planta". Por isso, antes de expor os principios que favorecerao o florescimento de uma ordem social fundada na liberdade, Hayek adentra os
meandros das atuais institui~oes das chamadas 'democracias ocidentais' e analisa e critica todos os seus aspectos estruturais e funcionais.
Ele fala do crescente desencanto com a democracia, ja que "as atividades do governo moderno produzem resultados globais que poucos
desejaram ou previram" mas que sao, erroneamente, sempre considerados "uma caracteristica inevitavel da democracia". De fa to, estamos
tao viciados a considerar democratico unicamente o conjunto particular de institui~oes hoje existente em todas as democracias ocidentais (e
em que a maioria de urn organismo de representa~ao estabelece as leis e
administra o governo) que essa forma de democracia nos parece a unica
possivel. Em conseqtiencia, diz ele, "nao estamos dispostos a encarar o
fato de que esse sistema nao s6 produziu muitos resultados que ninguem aprecia, mas mostrou-se tambem impraticavel em quase todos os
paises em que essas institui~oes democraticas nao foram limitadas por
s6lidas tradi~oes acerca das fun~oes pr6prias das assembleias represen-
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tativas". E portanto por acreditarmos, por bons motivos, no ideal basico de democracia, "que nos sentimos quase sempre obrigados a defender as institui<;:oes especificas que vern sendo ha muito tempo aceitas como sua corporifica<;:ao e hesitamos em critica-las porque isso poderia
enfraquecer o respeito por urn ideal que desejamos preservar".
Embora urn amante da democracia, mas considerando nao ser mais
passive! fazer vista grossa aos graves defeitos de aplica<;:ao e ao esquecimento dos ideais originais de liberdade da antiga democracia, Hayek
ataca fundo o que se chama hoje de democracia. Mostra que, antes de
tudo, 0 defeito fatal da forma vigente de democracia e 0 poder ilimitado das entidades governamentais representativas. Esse poder ilimitado
conduz a uma democracia de 'barganha' inca paz de agir de acordo com
as concep<;:oes comuns a maioria do eleitorado, que se vera "obrigada a
formar e manter unida uma maioria por meio da satisfa<;:ao das exigencias de uma pluralidade de grupos de pressao, cada urn dos quais s6
concordani com a concessao de beneficios especiais a outros grupos em
troca de igual considera<;:ao para com seus pr6prios interesses
especiais".
Mas, ao mesmo tempo em que demonstra a perversidade desse poder ilimitado, ele mostra "a debilidade de uma asEembleia eletiva com
poderes ilimitados" de Jegisla<;:ao. Ela e "corrupta e fraca ao mesmo
tempo: incapaz de resistir a pressao dos grupos que a integram, a maioria governante e obrigada a jazer 0 que pode para satisfazer OS desejos
dos grupos de cujo apojo precisa, por nocivas que possam ser essas
a<;:oes para os demais - pelo menos na medida em que isso nao seja demasiado evidente ou em que grupos sobre os quais essas medidas nocivas incidirao nao sejam demasiado populares. Embora imensa e opressivamente poderosa, capaz de esmagar qualquer resistencia de uma minoria, e absolutamente incapaz de manter uma linha coerente de
a<;:ao ... ".
Essa ambigua situa<;:ao das atuais assembleias representativas - que
sao hoje ao mesmo tempo debeis e todo-poderosas - se deve ao processo politico degenerativo ''pelo qual a concep<;:ao original da natureza
das constitui<;:oes democraticas foi gradualmente perdida e substituida
pela concep<;:ao do poder ilimitado da assembleia democraticamente
eleita". Os sa bios e os her6is que lutaram pela liberdade contra o absolutismo monarquico a partir do seculo XVII na Inglaterra e que criaram
as primeiras institui<;:oes do constitucionalismo representativo logo
aprenderam que 'urn parlamento podia ser tao tiranico quanto urn rei',
dando entao Iugar a compreensao de que, 'para que a liberdade individual nao fosse violada, tambem os legislativos deviam sofrer
restri<;:oes', de modo que s6 tivessem autoridade 'para agir de uma maneira especfjica' e que, ademais, seus membros somente poderiam fazer
leis que possuissem os atributos de ser gerais, iguais para todos, abstra-
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tas e prospectivas. Quando, entretanto, ao Iongo dos tempos que seseguiram, os representantes do povo come<;:aram a agir nas assembleias
eletivas como se tivessem herdado as prerrogativas reais, os homens,
que antes s6 consideravam perigoso o poder real, passaram a sentir os
mesmos males de que se queixavam no regime autocnitico monarquico:
arbitrariedade, discricionariedade, corrup<;:ao, ineficiencia, parasitismo, irresponsabilidade e crescente limita<;:ao da liberdade individual. A
concep<;:ao original do constitucionalismo representativo, fundado no
ideal do estado de direito e da separa<;:ao de poderes, foi gradualmente
perdida e substituida pela concep<;:llo do poder ilimitado da assembleia
democraticamente eleita que ate hoje se observa nas chamadas democracias ocidentais. "Os esfor<;:os que por seculos vinham sendo realizados para tornar realidade os ideais da separa<;:ao de poderes e do estado
de direito, para limitar os poderes coercitivos dos governos e salvaguardar a Jiberdade individual, foram anulados pelo conceito de que nao
havia mais necessidade de limita<;:ao desses poderes, ja que o controle
do governo se faria automaticamente na democracia, uma vez que o governa agora era o pr6prio povo." 6
0 grave defeito degenerativo dos atuais 'governos democraticos' foi
determinado pelo fato de termos confiado as assembleias representativas duas fun<;:oes inteiramente diversas para serem executadas simultaneamente. Hayek explica que, embora os chamemos de 'legislativos', a
maior parte de seu trabalho consiste nao na explicitac;ao e aprova<;:ao de
normas gerais de conduta, mas no controle de medidas governamentais
concernentes a questtles especificas. Na verdade, diz ele, "o que ha de
mais flagrante nessas assembleias e que a atividade considerada primordi-al de urn Jegislativo e constantemente relegada, e urn numero crescente de fun<;:oes que o homem do povo supoe constituirem a principal ocupa<;:ao dos legisladores e de fato desempenhado por funcionarios publicos. E em grande parte por se ocuparem OS legislativos do que e de fato
administra<;:ao discrici~naria que o verdadeiro trabalho de elabora<;:ao
das leis fica cad a vez mais a cargo da burocracia ... ''. E acentua que o
crescente ativismo governamental em todas as fases da vida em sociedade se deve a "uma ordenac;ao pela qual o interesse da autoridade suprema volta-se sobretudo para o governo, nao para o direito" e que isso s6
pode "dar Iugar a preponderancia cada vez maior do governo sobre o
direito".
Grande parcela de culpa por essa verdadeira decadencia da sociedade democratica se deve ao partidarismo. Hayek mostra com clareza o
mau uso que se faz atualmente dos chamados 'partidos politicos' e indica qual o seu papel correto num sistema de govcrno duma sociedade li6"Por

que demarquia e n!lo apenasdemocracia", in VISAO, 10-7-78, e in "A Revolu,ao
que precisa ser feita", H. Maksoud, Ed. Visao, Sao Paulo, 1980, p. 115.
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vre. Mas deixa clara que os prejuizos que os partidos produzem atualmente nao se devem "a democracia enquanto tal, mas a forma particular de democracia que hoje praticamos". E confessa algo importante
para ilustrar seu pensamento: "Acredito mesmo que, se seleciom'issemos por sorteio cerca de quinhentas pessoas amadurecidas e deixassemos que se dedicassem durante vinte anos a tarefa de aperfei~oar as
leis, guiadas exclusivamente por sua consciencia e desejo de serem respeitadas, obteriamos uma amostra muito mais representativa da verdadeira opiniao do povo do que aquela resultante do atual sistema de leilao, pelo qual, a cada elei~ao, confiamos o poder de legislar aos que
prometem a seus partidarios os maiores beneficios especiais".
Hayek ataca a supersti~ao construtivistica da soberania popular. Essa supersti~ao se baseia na no~ao de que "a maioria do povo (ou seus
representantes eleitos) deve ter a liberdade de decretar tudo que possa
decidir por com urn acordo". Ele, no en tanto, esta de acordo com a
cren~a de que todo poder existente deve pertencer ao povo, e de que os
desejos deste devem ser expressos por decisoes majmitarias. Mas encontra erro fatal na convic~ao de que essa fonte maxima do poder deve
ser ilimitada. "A pretensa necessidade 16gica de tal fonte ilimitada de
poder simplesmente nao existe." A ideia de que a onipotencia de uma
autoridade esta relacionada a origem de seu poder e uma degenera~ao
influenciada pelo positivismo juridico e baseada na cren~a ilus6ria de
que, "uma vez adotados OS procedimentOS democraticos, tudo que e
apurado pelo mecanismo de verifica~ao da vontade da maioria corresponde de fato a opinitio de uma maioria, nao havendo limites para 0
numero de questoes em que a concordancia da maioria pode ser avaliada por esse processo". Chegara o dia, diz o autor, em que as pessoas
sentirao, ante a ideia de uma assembleia de homens dotada do poder de
determinar tudo o que queira, ''mesmo que autorizada pela maio ria
dos cidadaos, o mesmo horror que hoje nos infundem praticamente todas as demais form as de governo autoritario".
0 autor acentua em todo o terceiro volume que as constitui~oes foram idealizadas com o objetivo de impedir toda a~ao arbitraria de todos os 6rgaos do governo. Nenhuma constitui~ao ainda conseguiu alcan~ar essa meta, em bora exista muito difundida a cren~a de que a preven~ao da arbitrariedade seja urn efeito necessaria da obediencia a uma
constitui<;:ao desde que ela seja considerada 'democratica'. Hayek explica que "a confusao sobre essa materia e fruto da concep<;:ao equivocada
do positivismo juridico"; e demonstra a larga a imporHincia fundamental de se diferenciar em termos absolutos o mister de elaborar uma
constitui<;:ao do mister da verdadeira legisla<;:ao e do de governar. E 6bvio que o judiciario tambem se enquadra nessa separa~ao. lmpoe-se,
portanto, urn sistema de corpos representatives em tres niveis alem do
judiciario: "urn se ocuparia da estrutura semipermanente da constitui-
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~ao e s6 precisaria atuar a longos intervalos, quando se julgasse necessaria alterar essa estrutura; outro teria o encargo permanente de promover o aperfei~oamento gradual das normas gerais de conduta justa,
enquanto o terceiro seria incumbido da condu~ao rotineira do governo,
is to e, da administra~ao dos recursos a ele confiados".
Mas do que trata a constitui~ao? "Uma constitui-;ao", responde
Hayek, "trata sobretudo da organiza<;:ao do governo e da aloca<;:ao dos
diferentes poderes as varias instancias dessa organiza~ao. Ainda que
muitas vezes seja desejavel, para lhes conferir uma prote~ao especial,
incluir nos documentos forma is que 'constituem' a organiza<;:ao do Est ado alguns principios de justi<;:a substantiva, uma constitui~ao continua sendo essencialmente uma superestrutura erigida para servir a aplica~ao das concep<;:oes existentes de justi<;:a, nao para expressa-las: pressupoe a existencia de urn sistema de normas de conduta justa e estabelece apenas urn mecanismo para sua aplica~ao regular". A constitui~ao
idealizada pelos fil6sofos politicos do constitucionalismo representativo sempre foi teorizada para ser urn estatuto bern ordenado relativo a
distribui<;:ao e a limita~ao dos poderes governamentais, visando a preserva<;:ao da liberdade individual. Ela foi imaginada como sendo urn
conjunto permanente de normas de organizartio de urn determinado
sistema de governo, que nao s6 alocasse os diferentes poderes mas que
tambem obrigatoriamente limitasse esses mesmos poderes do Governo
a esfera que !he e propria. Se a constitui<;:ao da sociedade aberta e por
defini<;:ao urn conjunto de normas de organizartio, ela nao pode ser confundida com uma lei, no sentido estrito do estado de direito, pois nao e
uma norma de conduta individual mas sim uma norma de organizariio
de urn sistema de governo.
A despeito do que muitas pessoas mal avisadas podem julgar, o sistema politico hayekiano nao significa a ausencia total de atua<;:ao do governa na area econ6mica. Numa sociedade desenvolvida "e dever do
governo usar seu poder para arrecadar fundos por meio da tributa~ao,
de modo a fornecer uma serie de servi<;:os que, por varias razoes, ou o
mercado nao pode prestar ou nao pode prestar adequadamente". Embora sem entrar em pormenoriza<;:ao desnecessaria num livro desta natureza, no Capitulo Catorze Hayek dis·cute as bases politico-filos6ficas
de atua~ao do governo na vida econ6mica da sociedade e compara "o
set or publico e o set or privado", onde indica "o vasto campo dessas
atividades perfeitamente legitimas que o governo, enquanto administrador de recursos comuns, pode exercer''. Mas o que realmente se deve
destacar neste capitulo e o preceito de que, embora a presta~ao de certos servi~os pelo governo possa vir a ser a forma mais eficaz de propicia-los, isso nao significa que, enquanto responsavel por eles, o governo
precise ou deva arrogar-se quaisquer atributos de autoridade e respeito
a quem faz jus no exercicio de suas fun<;:oes precipuas na aplica~ao das
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leis e na defesa contra o inimigo. "Nao ha razao alguma", diz ele, "para que essa autoridade ou direito exclusivo sejam transferidos aos 6rgaos prestadores de servi<;:os de carater puramente utilitarios, confiados
ao govcrno porque somente ele e capaz de financia-los. Nada hade repreensivel em tratar esses 6rgaos como aparelhos puramente utilitarios,
tao uteis quanta 0 a<;:ougue ou a padaria, nao mais que isso- e, de certo modo, mais suspeitos em razao dos poderes coercitivos de que podem valer-se para cobrir seus custos. A democracia moderna, se e tantas vezes incapaz de mostrar, pela lei, o respeito que !he e devido, tende
tambem a exaltar indevidamente o papel do Estado em suas fun<;:oes de
provedor de servi<;:os e reivindicar para ele, nessa quaiidade, privilegios
que s6 deveria possuir enquanto defensor da lei e da ordem."
A frase de Ludwig von Mises: "A verdadeira economia de mercado
pressupoe que o governo, o aparelho social de compulsao e coer<;:ao,
empenha-se em preservar o funcionamento do sistema de mercado,
abstem-se de obstrui-lo e o protege contra a intromissao de outrem",
colocada no inicio do Capitulo Quinze (intitulado "A politica governamental e o mercado"), representa bern o conteudo do mesmo, que discorre magistralmente sobre a concorrencia, ou seja, sobre o mercado livre. Basta notar algumas das frases que constam do sumario do capitulo para se sentir atraido pela sua leitura detida: "As vantagens da concorrencia nao dependem de sua 'perfei<;:ao' "; "A concorrencia (e) como urn processo de descoberta"; "Se as condi<;:oes factuais da concorrencia 'perfeita' estao ausentes, nao e passive! obrigar as empresas a
agirem 'como se' ela existisse". Aqui ele trata tam bern dos aspectos politicos do poder econ6mico e entra no amago da questao dos monop6lios, mostrando quando o monop6lio se torna pernicioso e as contradi<;:oes existentes na questao da legisla<;:ao contra os monop6lios. E, quando se encontra nesse capitulo tambem a demonstra<;:ao de que a maior
amea<;:a a liberdade ''nao e 0 egoismo individual mas sim 0 grupal''' logo se concluira sobre o quao perniciosas, futeis, desnecessarias e contraproducentes sao nao s6 todas as atividades governamentais de controle de pre<;:os, de redistribui<;:ao de rendas e, enfim, de planifica<;:ao da
economia, mas tambem a a<;:ao monopolistica sindical: "0 que bloqueia cada vez mais a atua<;:ao das for<;:as espontaneas do mercado nao e
o que o publico tern em mente quando se queixa dos monop6lios, mas
as ubiquas associa<;:oes declasse e os sindicatos das diversas categorias
de trabalhadores. Eles atuam fundamentalmente por meio da pressao
que podem exercer sobre o governo com o objetivo de for<;:a-lo a 'regular' o mercado em seu beneficia".
Urn dos mais graves mitos das \Iltimas decadas e a ideia de que o desenvolvimento de grupos organizados com o prop6sito de exercer pressao sobre 0 governo democratico e inevitavel; e de que, tao logo todos
os grupos importantes estiverem igualmente organizados em condi<;:oes
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de se contrabalan<;:arem uns aos outros, todos os efeitos perniciosos hoje observados no movimento coletivista serao sanados. Hayek diz que e
possivel demonstrar a falsidade dessas concep<;:oes e o faz: mostra que
s6 vale a pena pressionar o governo quando este possui poderes arbitrarios e discricionarios, o que acontece apenas quando ele "esta aurorizado a estabelecer e aplicar normas direcionadas e discriminat6rias ·', autoriza<;:ao que, no final das contas, !he e fornecida pelos pr6prios grupos de pressao organizados. E cita urn importante estudo de M. Olson o
qual demonstra que a existencia de interesses comuns niio leva, em geral, a forma<;:ao espontiinea de uma abrangente organiza<;:ao, ja que s6
grupos relativamente pequenos formam uma organiza<;:ao espontiinea.
Esse estudo tambem destaca que a organiza<;:ao - sempre propiciada
pelos governos - de determinados grandes grupos da Iugar a uma persistente explora<;:ao de grupos nao organizados ou nao organizaveis aos
quais "parecem pertencer importantes grupos, como os consumidores
em geral, os contribuintes, as mulheres, os idosos e muitos outros que,
em conjunto, formam um contingente significativo da popula<;:ao. Todos eles estao fadados a sofrer as conseqtiencias do poder de grupos de
pressao organizados''.
No Capitulo Dezesseis Hayek enfatiza, recapitulando, as razoes do
malogro do ideal democratico. Por ter sido posto em pratica de maneira errada o principia da democracia, e agravado pela constante ampiia<;:ao do campo de sua aplica<;:ao, "numero cada vez maior de homens
sensatos e bem intencionados esta pouco a pouco perdendo a fe no que
outrora foi, para eles, o estimulante ideal da democracia". Originalmente, a democracia significava apenas um certo procedimento, urn
metoda especifico, para se chegar a decisoes politicas, nada dizendo,
entretanto, essas decisoes, sobre quais deviam ser os objetivos do governa. Era, e continua sendo, o unico metodo de mudan<;:a pacifica dos
governantes ja descoberto pelos homens. Mas na sua forma atual, que
nada mais e que "uma democracia de barganha", um mero "joguete
dos interesses de grupos", ela decepciona amargamente a todos aqueles
que acreditavam no principia de que o governo deveria ser norteado pela verdadeira opiniao da maioria.
Como se criou essa situa<;:ao? Eo que pergunta e responde o proprio
Hayek ao Iongo deste capitulo. E em resumo ele diz: "Por do is seculos,
desde o fim da monarquia absoluta ate o surgimento da democracia irrestrita, a grande meta qo governo constitucional foi limitar todos os
poderes governamentais. Os principios basicos gradualmente estabelecidos para impedir todo exercicio arbitrario do poder foram a separa<;:fw dos poderes, o estado de direito, o governo submetido ao direito, a
distin<;:ao entre o direito publico e o privado e as normas de procedimento juridico. Todos esses principios ajudaram a definir e limitar as
condi<;:oes em que qualquer coer<;:ao sobre os individuos era admissivel.
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Considerava-se que so o interesse geral justificava a coer~ao. E apenas
a coer~ao de acordo com normas uniformes aplicaveis igualmente a todos era reputada do interesse geral. Todos esses importantes principios
liberais foram relegados a segundo plano e parcialmente esquecidos
quando se passou a acreditar que o controle democratico do governo
tornara dispensaveis quaisquer outras salvaguardas contra o uso arbitrario do poder. 0 que se verificou foi nao tanto o esquecimento dos velhos principios, mas o esvaziamento do significado de seus termos tradicionais por meio da gradual modifica~ao do sentido das pa.lavras-chave neles empregadas. 0 mais importante desses termos, de que dependia o significado das formulas classicas da constitui~ao liberal, era 'Lei'
(e 'Direito'), e todos os velhos principios perderam o sentido a medida
que o conteudo dessa palavra foi modificado".
0 que aconteceu com o surgimento do democratismo a partir finalmente de meados do seculo XIX foi que o poder de estabelecer leis e o
poder governamental propriamente dito se tornaram completamente
entrela~ados, desaparecendo o nao muito que existia da doutrina da separa~ao de poderes. 0 efeito dessa apenas aparente vitoria do ideal democratico foi 0 de dar a autoridade governamental que conseguisse
qualquer tipo de composi~ao majoritaria no seio das for~as politicoeleitorais e das organiza~oes sindicais todas as condi~oes para estabelecer para si mesma as 'leis' que melhor favorecessem a consecu~ao de
seus objetivos imediatos. Essa democracia profundamente enfatica
quanto a representatividade popular majoritaria no governo era produto do conceito de Rousseau que, em seu Contrato Social de 1762, associou ao povo a ideia da soberania suprema e ilimitada, sem deixar, no
en tanto, a nao ser a ambigua concep~ao da 'vontade geral', quaisquer
principios que definissem 0 que era lei de verdade e como 0 povo deveria legislar. Caracteristica do democratismo rousseauniano que imperava em fins do seculo XIX - e que e ainda tipico dos dias atuais nos
chamados paises democraticos - e a seguinte parte de urn discurso demagogico do politico ingles Joseph Chamberlain, proferido em Londres em 1885: "Quando o governo era representado apenas pela au toridade da Coroa e pelas opinioes de uma determinada classe, posso compreender que era o dever primeiro dos homens que davam valor a sua liberdade restringir sua autoridade e limitar seus gastos. Mas tudo isso
esta mudado. Agora, o governo e a expressao organizada das vontades
e das carencias ·do povo e, portanto, devemos deixar de olha-lo com
suspeita. A suspeita e o produto dos velhos tempos, de circunstancias
que desapareceram ha bastante tempo. Agora e nossa obriga~ao estender suas fun~oes e verificar de que maneira suas opera~oes podem ser
vantajosamente ampliadas".
A conseqiiencia dessa evolu~ao degenerativa foi o fim do principia
do governo submetido a lei e o retrocesso ao governo com poderes iii-
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mitados como era nas monarquias absolutas. Mas muito mais profunda foi "o efeito de privar de seu significado o proprio conceito de lei. 0

pretenso legislativo ja nao se restringia (como John Locke o prescrevera) a formula~ao de leis no sentido de normas gerais. Tudo que o 'legisIativo' decidisse passou a ser chamado de 'lei', eo orgao ja mi.o era chamado de legislativo porque estabelecia leis, e sim 'lei' passou a sera designa~ao de tudo que emanasse do legislativo. A consagrada palavra
'lei' perdeu, assim, seu antigo significado, convertendo-se na designa~ao das determina~oes de urn governo que os pais do constitucionalismo teriam qualificado de arbitrario. A tarefa de governar transformouse na principal ocupa~ao do 'legislativo' e a fun~ao de Iegislar foi su~
bordinada a essa tarefa de governar".
As conseqtiencias do democratismo associado a corrup~ao (acalentada pelo positivismo juridico e pelo socialismo) do conceito original de
lei nao se revelaram de imediato, como diz Hayek: "Por algum tempo,
as tradi~oes desenvolvidas no periodo do constitucionalismo liberal
(principalmente no seculo XVIII e ate meados do seculo XIX) atuaram
como urn freio a expansao do poder governamental". No en tanto,
"sempre que foram imitadas em partes do mundo onde essas tradi~oes
do liberalismo classico nao existiam, semelhantes formas de democracia sucumbiram rapida e invariavelmente". Mas, nos paises com mais
longa experiencia constitucional representativa, as barreiras liberais
classicas ao uso arbitrario do poder "foram minadas, de inicio, em fun~ao de motivos inteiramente benevolos". Passou-se a adotar nas 'democracias' que a discrimina~ao para auxiliar os menos afortunados nao
deveria ser considerada discrimina~ao. E, para colocar em condi~oes
materiais mais eqilitativas pessoas (que passaram a ser absurdamente
chamadas de 'menos privilegiadas') com inevitaveis diferen~as em muitas das circunstancias da vida das quais depende seu sucesso material,
os governos come~aram a trata~las de forma desigual, rompendo o
principia fundamental de igualdade de tratamento perante a lei. Sob "o
embuste da formula de 'justi~a social' ", os governos dessas democracias converteram-se "em institui~oes de caridade expostas a incontroh'lvel extorsao".
Hayek esclarece que "uma assembleia representativa nominalmente
ilimitada (soberana) sera cada vez mais impelida a prom over uma constante e irrestrita expansao dos poderes do governo". E que esse agigantamento "so pode ser evitado pela divisao do poder supremo entre duas
diferentes assembleias democraticamente eleitas, i. e., pela aplica~ao do
principia da separa~ao dos poderes no mais alto nivel".
A separa~ao de poderes foi o principia doutrinario de governo que
os fundadores do constitucionalismo liberal e do governo representativo desenvolveram a partir do seculo XVII para Iimitar,os poderes monarquicos, visando a salvaguarda da liberdade individual. Os tres fun-
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damentos dessa doutrina eram: 1) que a atividade legislativa nao deveria ser levada a cabo pelas mesmas pessoas que executassem as leis; 2)
que somente seriam reconhecidas como leis aquelas que fossem "normas gerais de conduta justa individual, identicas para todos e aplicaveis
a urn numero desconhecido de casos futuros"; e 3) que a coen;ao (pelo
governo ou por qualquer outra pessoa ou grupo) somente seria admitida para fazer valer ou executar a lei. Essa versao mais pura da separayao de poderes con tern, portanto, o sentido do estado de direito, pois se
os homens devem ser governados por leis imparciais (as normas gerais
de conduta justa), aqueles que fazem as leis nao podem tam bern julgar
nem punir as violayoes das leis; e se aqueles que executam as leis tambern possuem poder legislative para mudar as limitayoes legais sob as
quais eles agem, entao eles estarao, para todos os efeitos, desvinculados
das normas gerais do direito, sendo, portanto, nada menos que soberanos arbitn1rios.
Ap6s demonstrar com argumentos persuasivos por que se deu o rnalagro das institui<;:oes representativas, Hayek propoe no Capitulo Dezessete as linhas mestras de urn modelo constitucional que corrigiria os
sistemas existentes naqueles aspectos que provocaram o desvirtuamento
das ideias originais tanto da democrada quanto do constitucionalismo
representative. A constituiyao que se desenvolvesse com base nesse modelo Jevaria a uma reformulayao realmente revolucionaria das atuais
formas de governo, permitindo o surgimento de urn novo sistema politico (que seria cqamado 'demarquia', como pretendeu Hayek), sensivelmente diferente dos que temos hoje nas chamadas democracias ocidentais. As duas atribui<;:oes distintas, a da legislayao (no seu autentico
sentido classico e nao .na forma degenerada que hoje se observa) e a do
governo, no sentido estrito de administrar a coisa publica, teriam de ser
executadas, nesta nova estrutura organizacional, por duas entidades democraticas diferentes e totalmente inc;lependentes entre si, com funyoes
inteiramente distintas e nitidamente separadas. Estas duas entidades
nao seriam s6 duas assembleias representativas separadas apenas formalmente, como ocorre hoje: seriam escolhidas e organizadas com base
em dois principios completamente diferentes, e, pela primeira vez, existiria uma verdadeira separayao de poderes.
A entidade executiva governamental seria algo mais ou menos no genero do que existe hoje nos paises democraticos mais evoluidos do ocidente, cuja organizayao e maneira de proceder se conformaria, entretanto, a necessidade de governar (administrar) e nao a necessidade de
legislar. Compreenderia urn 6rgao governamental executivo e urn a assembleia governamental de representantes (ou deputados), ambos compostos de membros eleitos pelo metodo democratico convencional, nos
moldes dos atualmente adotados, inclusive obedecendo a esquemas
partidarios. Algo muito diferente seria necessaria para a constituiyao
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de uma verdadeira assembleia legislativa. 0 que se quer e uma assembleia que nao !eve em conta as necessidades ou os interesses de determinados grupos ou facyoes mas os principios gerais permanentes sobre os
quais estariam ordenadas as atividades da comunidade. Seus membros
e resolw;:oes representariam nao grupos especificos e seus anseios particulares, mas a opiniao predominante a respeito do tipo de conduta considerada justa. Para estabelecer as normas de conduta justa que deveriam vigorar por muito tempo, e que seriam iguais para todos e sempre
prospectivas, esta assembleia teria de ser representativa, ou seja, reproduziria uma especie de corte transversal das opinioes predominantes sobre o certo eo errado; seus membros nao poderiam ser os porta-vozes
de interesses particulares ou expressar a 'vontade' de urn setor especifico da popula<;:ao. Seriam homens e mulheres de elevada confian<;:a e respeitados pelos tra<;:os de carater demonstrados nos seus afazeres normais e nao precisariam da aprova<;:ao de grupos especificos de eleitores
ou de partidos politicos. A disciplina partidaria, necessaria para a unidade de uma equipe de governo, na entidade executiva governamental,
e, entretanto, evidentemente indesejavel num organismo legislative que
estabelece normas gerais de conduta e que, portanto, limitam os pederes do governo. Por isso, a elei<;:ao democratica dos legisladores neste
novo sistema de governo baseado na liberdade nao teria qualquer rela<;:ao partidarista 7•
Alem de discutir os principios gerais que norteariam essa constitui<;:ao ideal, Hayek entra em pormenores sobre cada urn dos poderes principais que comporiam o novo sistema bern como sobre os metodos democraticos que seriam utilizados para a elei9ao de seus membros. Trata
tam bern da importante questao dos 'poderes de emergencia' que a constituiyao deveria prever, e das profundas e beneficas modifica<;:oes no
campo das finan<;:as publicas e da tributa<;:ao que essas novas disposiyoes constitucionais produziriam.
Antes de apresentar o notavel Epilogo, "As Tres Fontes de Valores
Humanos" (que parece ser uma especie de pre-apresentayao da linha
fundamental de sua nova obra "The Fatal Conceit"), Hayek nos fornece o que pode ser considerado urn capitulo de sinopse e conclusoes. Ele
de inicio destaca que a "limita<;:ao efetiva do poder e 0 problema mais
importante da ordem social''. E acentua que o governo s6 e indispensavel a formayao de uma ordem social na medida em que possa dar a todos "prote<;:ao contra a coeryao e a violencia praticadas pelos demais".
E conclui ao fim deste Capitulo Dezoito: "0 que tentei esbo<;:ar nestes
volumes (e no ensaio que fiz em separado sobre o papel da moeda numa
7 Veja

discussao sobre "Urn Legislativo sem Partidarismo", Henry Maksoud (org.),
Editora Visao Ltda., 1984, Sao Paulo.
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sociedade livre 8 ) foi tra~ar urn roteiro que nos permita escapar ao processo de degenera~ao da forma existente de governo, bern como elaborar uma instrumenta~ao intelectual de emergencia que esteja ao nosso
alcance quando nao tivermos outra escolha senao substituir a estrutura·
insegura por uma edifica~ao mais s6lida, em vez de recorrer, em desespero, a alguma forma de regime ditatorial. Urn governo e necessariamente produto de cria~ao intelectual. Se pudermos dar-lhe uma conforma~ao que o induza a fornecer uma estrutura benefica ao livre desenvolvimento da sociedade, sem dar a ninguem o poder de controlar as
particularidades desse desenvolvimento, poderemos ter esperan~as de
assistir a evolu~ao continua da civiliza~ao".
Hayek mostra, mais uma vez, nesta sua obra que "para evitar destruir nossa civiliza~ao pela asfixia do processo espontaneo de intera91io
dos individuos" precisamos abandonar a ilusao (e deixar de aceitar a
prega~ao correspondente dos intelectuais socialistas de nossos dias) de
que podemos 'criar o futuro da humanidade', encarregando o governo
de dirigir a vida dos individuos na sociedade.
Sao Paulo, abril de 1985
HENRY MAKSOUD

8 Ele

se refere ao seu trabalho sobre desestatiza9ao da moeda que pode ser examinado em "Denationalisation of Money", F. A. Hayek, Hobart Paper 70, The Institute
of Economic Affairs, London, 1978.

Prejacio

a Edirao Brasileira

0 avan9o das ideias de urn individuo e urn processo Iento. E., partanto, uma recompensa muito gratificante, pelo esfor9o despendido,
quando, ainda que no ocaso da vida, a pessoa ve que suas ideias vao
sendo divulgadas com uma rapidez que sea proxima da propria progressao das mesmas. Ha apenas dois anos tive a oportunidade de escrever o
prefacio a edi9ao brasileira de urn livro meu publicado pela primeira
vez ha mais de vinte anos; agora, prefacio uma obra cuja ultima parte
conclui ha apenas seis anos, enquanto me prepare para enviar aos editores, dentro de poucos meses, a primeira parte de meu ultimo livro.
Tudo isso e evidentemente o resultado de urn trabalho continuo que venho realizando ha muito mais tempo. Faz agora quarenta anos que comecei a desviar-me da teoria pura da economia para empreender uma
analise das razOes que tanto perverteram as politicas neste campo na
maior parte do mundo. Isso fez com que cada vez mais eu me afastasse
dos aspectos tecnicos da economia para estudar os problemas da filosofia e particularmente os motives pelos quais o proprio aumento da capacidade de compreensao do homem levou-o a exagerar os poderes da
razao humana e a acreditar que ele poderia organizar deliberadamente
a seu bel-prazer o padrao da intera9ao humana, embora a vasta ordem
das intera90es humanas, da qual dependemos, exceda claramente o poder de nossa percep9ao e conhecimento. Nao tenho a pretensao de ja
haver conseguido algo como o conhecimento definitivo a respeito desses problemas - isso e para sempre negado ao homem. Mas acredito
ter descoberto as origens de alguns dos mais perigosos erros correntes
que constituem uma grave amea9a ao futuro da humanidade, e nao cessarei de combate-los enquanto tiver for~as para tanto .
.Freiburg im Breisgau, maio 1984

F.A. HAYEK

Prefacio

Este e o primeiro dos tres volumes em que me pareceu conveniente
dividir a discussao do amplo tema indicado pelo titulo geral. De acordo
com o plano do conjunto esbo~ado na Introdu~ao, sera seguido por
urn segundo volume, que abordara 'A miragem da justi~a social', e por
urn terceiro, cujo assunto sera 'A ordem politica de uma sociedade livre'. Visto que uma primeira versao destes dois ultimos volumes ja foi
escrita, espero poder publica-los num futuro pr6ximo. 0 leitor interessado em saber aonde conduzira a argumenta~ao encontrara nesse meio
tempo algum indicio numa serie de estudos preliminares publicados ao
longo dos anos em que este trabalho esteve em preparo, reunidos em
parte nos meus Studies in Philosophy, Politics, and Economics (Londres e Chicago, 1967) e, de modo mais completo (mas em alemao), nos
meus Freiburger Studien (Ttibingen, 1969).
Seria impassive! agradecer aqui, citando-os, a todos os que me auxiliaram de diversas maneiras durante os dez an0s em que este trabalho
me ocupou. Mas ha uma divida de gratidao que cumpre reconhecer especificamente. 0 professor Edwin McClellan, da Universidade de Chicago, novamente, como o fez em outra ocasiao, deu-se ao grande trabalho de tornar minha exposi~ao mais legivel do que eu pr6prio o poderia ter feito. Sou profundamente grato a esse esforyo solidario, mas
devo acrescentar que, como o manuscrito com que trabalhou sofreu
posteriormente outras alterayoes, ele nao deve ser considerado responsavel por quaisquer falhas que a versao final possa apresentar.

I

Introdurao
Parece haver uma (mica solu~o para o problema: tornar-se a elite da humanidade consciente das limita,<ies da mente humana- ao mesmo tempo simples e
profunda, humilde e sublime -para que a dviliza~o ocidental passe a aceitar
essas deficiencias inevitaveis.

G. FERRERO*

Quando Montesquieu e os autores da Constitui<;ao dos Estados
Unidos da America formularam o conceito de constitui<;lio Iirnitativat,
que se desenvolvera na Inglaterra, fixaram o modelo seguido desde
entao pelo constitucionalismo liberal. Seu objetivo maior era estabelecer salvaguardas institucionais para a liberdade individual; e o dispositivo que lhes pareceu mais confiavel foi a ~eparacao de pggeres. Essa divisao de poderes entre legislativo, judiciario e executive, na forma em que a conhecemos, nao alcan<;ou o que deJa se pretendia: governos de todo o mundo obtiveram, por meios constitucionais, poderes que aqueles homens lhes tinham pretendJdo negar. A primeira tentaTIVaC!e assegur ar a liberc:tacle individual por me!o de constitui<;Oes
evidentemente fracassou.
Constitucionalismo significa governo com poderes limitados2.
Mas a interpreta<;ao dada as f6rmulas tradicionais de constitucionalismo tornou possivel concilia-las com urn conceito de democracia se*Guglielmo Ferrero, The Principles of Power (Nova Iorque, 1942), pagina 318. 0
paragrafo do qual a cita,ao foi extraida come<;:a da seguinte maneira: 'A ordem e o
exaustivo trabalho de Sisifo da humanidade, em rela,ao ao qual esta se encontra em
constante est ado de conflito potencial (... )'.
lA expressao consagrada, de uso corrente nos seculos XVIII e XIX, e 'constitui,ao Jimitada', mas 'constitui,ao limitativa' tam bern aparece ocasionalmente na literatura
mais antiga.
2Ver K. C. Wheare, Modern Constitutions, ed~ao revista (Oxford, 1960), pagina 202:
'a ideia original subjacente [as constitui,C>es] e a de limitar os poderes do governo e exi-
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gundo o qual essa e uma forma de governo em que a vontade da
maioria, no tocante a qualquer questao, e ilimitadaJ. Em conseqiiencia, ja se chegou mesmo a afirmar que as constitui<;Oes sao remanescentes obsoletos, incompativeis como conceito moderno de governo4. De
.fato, que papel desempenha uma constitui<;ao que torna possivel urn governa onipotente? Sera sua fun<;ao simplesmente permitir a atua<;ao desimpedida e eficaz do governo, sejam quais forem os objetivos deste?
Diante disso, seria importante indagar o que fariam hoje os fundadores do constitucionalismo liberal se, visando aos mesmos objetivos de outrora, pudessem usufruir de toda a experiencia que adquirimos desde entao. Deveriamos ter extraido, da hist6ria dos ultimos duzentos anos, urn conhecimento de que aqueles homens, com toda a
sua sabedoria, nao podiam dispor. A meu ver, seus objetivos perma:u··
necem validos como sempre o foram, mas, ja que os meios de que
Jan<;aram mao se mostraram inadequados, faz-se necessaria inovar no
campo institucional.
·~Em outro livro tentei reformuliu a doutrina tradicional do constitucionalismo liberal, e espero ter conseguido elucida-la em alguma
medidas. No entanto, s6 depois de estar o livro concluido percebi nitidamente por que aqueles ideais nao tinham conseguido preservar a
. adesao dos idealistas, responsaveis por todos os grandes movimentos
politicos, e compreendi quais das convic<;Oes dominantes de nossa
epoca se revelaram incompativeis com tais ideais. Vejo agora que isso
se deveu principalmente a perda da fe numa justi<;a desvinculada do
interesse pessoal; conseqiientemente, ao emprego da legisla<;ao como
forma de autorizar a coer<;ao, nao s6 para impedir a a<;ao injusta,
gir dos governantes submissao a leis e norrrias'; ver tambem C. H. Mcilwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, edi>ao revista (Ithaca, N.Y., 1958), pagina 21: 'Todo
governo constitucional e por defini>ao governo com poderes limitados ( ... ) o constitucionalismo tern uma qualidade essencial: e uma Jimita>iio legal imposta ao governo; e a
antitese do governo arbitrario; seu oposto e o governo desp6tico, o governo da vontade'; C. J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy (Boston, 1941), especialmente a pagina 131, onde se define constitui,ao como 'o processo pelo qual a a>ao
governamental e efetivamente restringida'.
3Ver Richard Wollheim, 'A paradox in the theory of democracy', em Peter Laslett e W.
G. Runciman (eds.), Philosophy, Politics and Society, segunda serie (Oxford, 1962),
pagina 72: 'a concep>iio moderna de Democracia e a de uma forma de governo em que
nao se impile restri>iiO a!guma ao corpo governante'.
4 Ver

George Burdeau, 'Une Survivance: Ia notion de constitution', em L 'Evolution du
a Achille Mestre (Paris, 1956).

droit public, etudes ojfertes

lVer F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Londres e Chicago, 1960); Os fundamentos da liberdade (Siio Paulo e Brasilia, 1983).
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mas para garantir determinados resultados a pessoas e grupos especificos; e a fusao, nas mesmas assembleias representativas, de duas tarefas, a de formular normas de conduta justa e a de dirigir o governo.
0 que me levou a escrever mais urn livro sobre o mesmo tema geral abordado pela obra anterior foi o reconhecimento de que a preserva<;ao de uma sociedade de homens livres depende da compreensao de
tr~s idei~s fundamentais que nunca_rora~Ue9liadam:em·nluc!5!ad.~
·e-as-quaTs-smrcleOICaaas as tres partes pnnCipais desta o~ra. Aff511i1iei- \
raequeortiep aq!ggermiurn, ou esponHinea~or.ganiza9a0 s1icrchras·
coisas distintas, e que essa distin9ao esta relacionada aos dois tipos de
normas ou leis que predominam em~~su!~I~s. A~e que
0 que noje e geralmeriteC1JfiSideraao justi<;a '~OCiflJ'_ OU ~t15utiva s6
tern sentido no interior da segunda dessas duas formas de ordem, a
organiza<;ao, rri~do-algum na ordem espontiinea chamada por Adam Smith de 'Grande Sociedade' e por Sir Karl Popper
d~.'Sociedade Aberta', sendo com ela totalmente incompativel. A_/fer~ ·
(ceira ~que o modelo dominante de institui<;ao democratica liberal,~em
'qu-eum mesmo organismo representative estabelece as normas de conduta justa e dirige o governo, levanecessarl'amenre-a:-transiorma~ao
gradual da ordem espontiinea de uma sociedade livre em urn sistema
totalitario posto a servi<;o de alguma coalizao de interesses organizados .
Espero demonstrar que essa transforma<;ao _nao decorre forcosa-_
mente da dem.ocr-ru;ia,sendo apenas resultado daquela forma especifica de governo com poderes ilimitados com a qual a democracia passou a ser identificada. Se meu ponto de vista estiver correto, concluirse-~, de fato, que a forma de governo representative hoje predominante no mundo ocidental - que muitos se sentem no dever de defender por considera-la, erroneamente, a unica forma possivel de democracia - tern a tendencia inerente de se afastar dos ideais a que deveria servir. Nao se pode negar qu.e, a partir do momenta em que esse
genero de democracia foi aceito, afastamo-nos progressivamente do
ideal de liberdad<J-inclividmrh:le que ela era considerada a melhor salvaguarda, t< vemo-nos agora impelidos para urn sistema que ninguem
desejava.
)Contuao, nao _faHam moici6s~ue a democracia ~"""',
(ffiinha para u~ ab~~ no g_ual ~a1ra nao com uma explosao, ;,.~
\~m urn susp1ro*.[ Ja se torna ev1dente que mmtas d~tafivas por ela d~ s6 poderao ser atendidas se o poder de decisao for
arrebatado das maos das assembleias democraticas e confiado as coa• No original, 'not with a bang, but with a whimper', expressil.o tomada do verso
que conclui o poema The Hollow Men ('Os homens ocos') de T. S. Eliot; tradu,ao
de Ivan Junqueira [1980]: 'Assim expira o mundo/ nao com uma explosao, mas
com urn suspire'. (N.T.)
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liz~es constituidas de interesses organizados e aos especialistas por
eles contratados. De fato, tem-se afirmado que a fun~ao dos organismos representativos e hoje a de 'mobilizar a aquiescencia'6, isto e,
nao expressar mas manipular a opiniao dos que sao por eles representados. Mais cedo ou mais tarde o povo descobrini nao s6 que esta a
merce de novos interesses organizados, mas tambem que a maquina
politica paragovernamental, surgida como conseqi.iencia necessaria do
estado-provedor, esta provocando urn impasse ao impedir que a sociedade efetue as adapta~Ces necessarias para manter, num mundo em
transforma~ao, o padrao de vida atual, sem falar em alcan~ar padrCes
mais elevados. Provavelmente as pessoas levarao algum tempo para admitir que as institui~Ces por elas criadas as conduziram a tal impasse.
Mas talvez ja seja tempo de se come~ar a pensar numa saida. E a certeza de que isso exigira uma revisao drastica de convic~Ces hoje universais leva-me a ousar aqui uma nova formula<;:ao institucional.
Se ja soubesse, ao publicar Os fundamentos da liberdade (The
Constitution of Liberty*), que prosseguiria ate a tarefa que empreendo no presente livro, teria reservado o titulo para usa-lo agora. Naquela ocasiao empreguei a palavra 'constitui~ao' ('constitution') no
sentido amplo em que a empregamos tamEem para falar da complei~ao fisica de uma pessoa. S6 agora, neste livro, e que passo a considerar a quesUiO de qual seria a estrutura constituciO@k_no sen_tia_Qjurictico, rilaJs propJCJa a preserva<;:ao da liberdade individual. No primeirolivro, exceto por uma simples alusao que poucos leitores terao
percebido7, limitei-me a enunciar os principios que as formas existentes de governo teriam de adotar se desejassem preservar a liberdade.
A crescente consciencia de que as institui<;:Ces hoje em vigor tornam
isso impossivel fez com que me concentrasse cada vez mais no que, a
principia, 'parecia apenas uma ideia atraente mas impraticavel, ate
que a utopia foi perdendo sua singularidade e passei a ve-la como a
{mica resposta para o problema em cuja solu~ao os fundadores do
constitucionalismo liberal fracassaram.
Contudo, essa questao do projeto constitucional s6 sera abordada no Volume III desta obra. Para dar urn minimo de plausibilidade a
sugestao de urn desvio radical em rela~ao a tradi~ao estabelecida, fezse necessaria urn reexame critico nao s6 de ideias amplamente aceitas,
6 Ver Samuel H. Beer, 'The British legislature and the problem of mobilizing consent',
ern Elke Frank (ed.) Lawmakers in a Changing World (Englewood Cliffs, N.J., 1966),
reeditado ern B. Crick (ed.) Essays on Reform (Oxford, 1967).

• Friedrich A. Hayek, Os fundamenros da liberdade (Sao Paulo/Brasilia: Editora
Visao Ltda./Editora Universidade de Brasilia, 1983. N.E.)
7Ver F. A. Hayek, op. cit., pagina 207 e nota 12.
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como tambem do significado real de algumas concep~Ces fundamentais a que ainda rendemos uma homenagem apenas ret6rica. De fato,
logo me dei conta de que a consecu<;:ao da tarefa que me propusera
exigiria praticamente fazer, em rela<;:ao ao seculo XX, o que Montesquieu fizera em rela<;:ao ao seculo XVIII. 0 leitor deve acreditar quando afirmo que, ao Iongo do meu trabalho, mais de uma vez desesperei
da minha capacidade de chegar sequer perto da meta que estabelecera. Nao me refiro ao fato de Montesquieu ter sido tambem urn grande
genio Iiterario, a quem urn mero scholar nao pode ter a pretensao de
imitar. Falo da dificuldade puramente intelectual resultante do fato
de que, enquanto para Montesquieu o campo que tal empreendimento
deveria abranger ainda nao se fragmentara em inumeras especializa<;:Ces, mais tarde tornou-se impassive! para qualquer homem dominar
ate mesmo as obras pertinentes mais importantes. No entanto, embO!
ra o problema de uma ordem social adequada seja estudado em nossos dias a partir das diferentes perspectivas da economia, da jurisprudencia, da ciencia politica, da sociologia e da etica, a questao e de tal
especie que s6 pode ser abordada com sucesso se tomada como urn todo. lsso significa que qualquer pessoa que hoje empreenda semelhante
tarefa nao pode declarar competencia profissional em todos os campos
que devera abordar, nem conhecimento da Iiteratura especializada refe..,!!nt~ a todas as questCes que venham a surgir.
-~
___f Em nenhum oiitro campo o efe1to nocivo da divisao em especiali-}
<;:Ces e mais evidente do ue nas mais antigas dessas disciplinas, a,
conomia e o direito. fDs pensadores o secu o VIII a quem deve-"
os-as concep<;:oes l5asicas do constitucionalismo liberal, David Hume
e Adam Smith, nao menos que Montesquieu, se interessavam ainda
pelo que chamavam de 'ciencia da legisla~ao', ou seja, pelos principios de politica de governo, no sentido mais amplo da expressao.
Uma das principais teses deste livro sera que as normas de conduta
justa estudadas pelo profissional do direito servem a urn tipo de ordem cujo can'iter ele pr6prio em grande parte desconhece; e que essa
ordem e estudada principalmente pelo economista que, por sua vez,
tambem desconhece o carater das normas de conduta em que assenta
a ordem que estuda.
A mais grave conseqi.iencia da fragmenta~ao em especializa~Ces
daquilo que antes constituia urn unico campo de estudo, no entanto, e
ter ela originado uma terra-de-ninguem, uma disciplina nebulosa, por
vezes denominada 'filosofia social'. Algumas das principais controversias surgidas no ambito dessas disciplinas giram, de fato, em torno
de divergencias sobre questOes que nao lhes sao peculiares e, portanto, tampouco sao por elas sistematicamente examinadas, sendo por
esta razao consideradas 'filos6ficas'. Is so e us ado muitas vezes como
1

~
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desculpa para a ado<;:ao tacita de uma posi<;:ao que supostamente nao
exigiria nem seria passive! de justificativa racional. Contudo, esses temas cruciais, de que dependem inteiramente nao s6 interpretac;Oes
factuais como posicionamentos politicos, sao questOes que podem e
devem ser resolvidas com base nos fatos e na 16gica. Sao 'filos6ficas'
somente no sentico de que certas ideias hoje de aceitac;ao comum, porem err6neas, resultam da influencia de uma tradic;ao filos6fica que
propOe uma falsa resposta a perguntas suscetlveis de tratamento cientifico explicito.
No primeiro capitulo deste livro tento demonstrar que certos
pontos de vista cientificos e politicos amplamente aceitos se baseiam
numa determinada concepc;ao da formac;ao das instituic;Oes sociais a
que chamarei de 'racionalismo construtivista' - concep<;:ao que pressupoe que todas as instituic;Oes sociais sao, e devem ser, produto de
urn plano deliberado. Pode-se demonstrar que essa tradic;:ao intelectual e falsa tanto nas suas conclusOes factuais quanto nas normativas,
pois as instituic;Oes existentes nao sao todas resultado de criac;ao intencional, nem seria possivel tornar a ordem social totalmente dependente de criac;:ao intencional sem, ao mesmo tempo, restringir enormemente a utilizac;ao do conhecimento disponivel. Essa concepc;:ao err6nea esta intimamente associada a concepc;ao igualmente falsa da mente humana como uma entidade que existiria fora da ordem da natureza e da sociedade, ao inves de ser ela pr6pria produto do mesmo processo de evolu<;:ao ao qual se devem as instituic;:oes da sociedade.
De fato, fui levado a convicc;:ao de que nao s6 algumas das divergencias cientificas, mas tambem as mais importantes divergencias politicas (ou 'ideol6gicas') de nossa epoca, repousam, em ultima installcia, em determinadas divergencias filos6ficas basicas entre duas escolas de pensamento, uma das quais esta equivocada, como e possivel
demonstrar. Ambas sao em geral denominadas racionalismo; impOese, porem, fazer uma distinc;:ao entre, de urn !ado, o racionalismo evolucionista (ou, como Sir Karl Popper prefere, 'critico') e, de outro, o
err6neo racionalismo construtivista (ou 'ingenuo', segundo Popper).
Se for possivel demonstrar que o racionalismo construtivista tern base
em premissas factualmente falsas, toda uma linhagem de escolas de
pensamento cientifico e politico tambem se revelara falsa.
Nos dominios te6ricos, sao em particular o positivismo juridico e
a crenc;a, a ele relacionada, na necessidade de urn poder 'soberano'
ilimitado que cairiam por terra com a comprovac;:ao desse erro. 0
mesmo se aplica ao utilitarismo, pelo menos em seu aspecto particularista ou em sua versao pragmatica. * Receio tam bern que parte consi• No original: '(. . .) in its particularistic or "act" variety; (.. .}'. Ver Volume ll, Capitulo Urn, no subcapitulo intitulado 'A falacia construtivista do utilitarismo'. (N.T .)
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deravel da chamada 'sociologia' seja herdeira direta do construtivismo na medida em que define seu objetivo como o de 'criar o futuro
da humanidade's, ou, na expressao usada por urn autor, quando afirma 'que o socialismo e o resultado 16gico e inevit{lVel da sociologia'9.
Todas as doutrinas totalitarias, das quais o socialismo e apenas a
mais nobre e a mais influente, enquadram-se nessa categoria. Sao falsas, nao por causa dos valores em que se fundam, mas por causa da
sua concep<;:ao err6nea das fon;as que tornaram possiveis a Grande
Sociedade e a civilizac;:ao. A demonstrac;:ao de que as diferen<;:as entte-~
socialistas e nao-socialistas residem, em ultima analise, em questOes
puramente intelectuais, passiveis de uma soluc;:ao cientifica, e nao em 4-·
juizos de valor divergentes, e, a meu ver, urn dos mais importantes resultados da linha de pensamento seguida neste livro.
-·-"
Penso tambem que o mesmo erro factual pareceu, durante muito
tempo, tornar insoluvel o problema mais crucial da organizac;ao politica, a saber, como limitar a 'vontade popular' sem !he sobrepor uma
outra 'vontade'. Tao logo tenhamos reconhecido que a ordem basica
da Grande Sociedade nao se pode fundamentar inteiramente em planejamento, nao podendo, portanto, visar a determinados resultados
previsiveis, compreenderemos tambem que a exigencia- como legitimac;ao de toda autoridade - de urn comprometimento com principios
gerais aprovados pela opiniao geral pode impor fortes restric;Oes a
vontade particular de toda autoridade, mesmo da autoridade da
maioria em urn dado momento.
0 pensamento referente a essas questOes que constituirao meu
principal objeto de reflexao parece nao ter avanc;:ado muito desde David Hume e Immanuel Kant, e, sob varios aspectos, nossa analise tera
de recomec;:ar exatamente a partir do ponto em que eles a deixaram.
Foram eles os que mais se aproximaram de urn clara reconhecimento
da posic;ao que ocupam os valores como condic;:oes independentes e
norteadoras de toda constru<;:ao racional. 0 tema fundamental deste
livro, embora s6 o possa tratar sob urn aspecto limitado, e a destrui:·~·
c;ao de valores em decorrencia do erro· cientifico, o que, cada vez
mais, me parece constituir a grande tragedia de nossos dias - trage-1
":::::J••._
~--~1
dia porque os valores que o erro cientifico tende a destronar consti-j
tuem o fundamento indispensavel de toda a nossa civilizac;:ao e ate das \
pr6prias doutrinas cientificas que se voltaram contra eles. A tendencil:l.!
do construtivismo a atribuir os valores que nao sabe explicar a deciBTorgny T. Segerstedt, 'Wandel der Gesellschaft', Bild der Wissenschaft, val. VI, maio
de I 969, pagina 441.
9Enrico Ferri, Annates de I'Jnstitut Internationale de Sociologie, vol. I, 1895, pagina
166: 'Le socialisme est le point d'arrivee logique et inevitable de Ia sociologie'.
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soes humanas arbitr:hias, ou a atos de vontade, ou a meras emo<;:oes,
e nao a condi<;:oes riecessarias de fatos tadtamente aceitos pelos seus
proponentes, muito tern contribuido para abalar os fundamentos da
civiliza<;:ao e da pr6pria ciencia, tambem ela fundada num sistema de
valores que nao pode ser cientificamente provado.

Nota dos tradutores
A palavra order (ordem) aparece no original em dois sentidos: significando 'sistema', em spontaneous order e market order por exemplo, acep~ao em que
guarda semelhan~a com o termo 'ordem', em expressOes como 'ordem civil',
'ordem juridica', 'ordem politica'; e em contraposi~ao a 'desordem'. Algumas
vezes e usada ainda no sentido de 'determina~ao especifica' (command), termo
ingles que estaria ingressando no vocabulario juridico portugues como 'comando'. Preferiu-se, no en tanto, traduzi-lo por 'determina~ao especifica', deixando 'ordem' apenas quando nao ha perigo de confusao com as duas primeiras
acep<;:oes.
A ado<;:ao de 'ordem de mercado' para market order, em vez de 'sistema de
mercado', pode causar estranheza, nao s6 por ser inedito mas tam bern por parecer errado, sendo supostamente 'ordem do mercado' o mais correto. Talvez 'sistema de mercado' fosse uma tradu~ao razoavel. Porem o autor parece querer
enfatizar que o mercado livre nao e urn sistema (sistemas podem ser deliberadamente criados e modificados pelo homem), mas, acima de tudo, urn 'sistema'
que se auto-ordena espontaneamente, quando as !ivres a~oes humanas que o
formam sao limitadas apenas por normas abstratas e prospectivas aplicaveis
igualmente a todos, e no qual o governo nao pode intervir sem produzir desordem. Portanto, empregou-se a expressao 'ordem de mercado' com o prop6sito
de ser fie! a inten<;:ao do autor e na esperan<;:a de que ela passe ao uso corrente.
Por outro !ado, quando, em urn mesmo paragrafo ou subcapitulo, surge
market order, referindo-se tanto ao sistema de mercado como ao fato de que ele
esta ordenado, as tradu<;:oes respectivas sao 'sistema de mercado' e 'ordem do
mercado'.

I

UM

Raztio e evolurao
Explicar por quem, e em que contexto, foi identificada a verdadeira lei da forma<;ao de estados livres - e como essa descoberta, estreitamente relacionada
aquelas que, sob os termos desenvolvimento, evolu<;ao e continuidade, forneceram a outras ciencias urn metoda novo e mais penetrante - resolveu o antigo
problema entre estabilidade e mudan<;a e revelou a influencia da tradi<;:l.o sobre
o progresso do pensamento.

LORD ACTON*

Constrm;ao e

evolu~ao

Ha duas maneiras de considerar a estrutura das atividades humanas,
levando cada uma a conclusoes muito diversas no tocante tanto ao
modo de explica-Ia quanto as possibilidades de se altera-la intencionalmente. Uma ~e funda em conceitos cuja falsidade pode ser demonstrada, mas que, sendo muito agradaveis a vaidade humana, passaram a exercer grande influencia; assim, mesmo pessoas cientes de
que eles se baseiam numa fic~ao nao raro os empregam, por julgarem
essa fic~ao in6cua. A outra - cuja argumenta~ao basica poucos contestariam se apresentada de modo abstrato - leva, contudo, sob cer*Lord Acton, The History of Freedom and Other Essays (Londres, 1907), pagina 58. A
maior parte dos problemas a serem tratados neste capitulo introdut6rio foi mais extensamente examinada numa serie de estudos preliminares reeditados em sua maioria em
F. A. Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics (Londres e Chicago, 1967)
(a que passamos a nos referir como S. P. P. E.); ver, em particular, os capitulos 2-6
dessa obra, bern como a minha conferencia (1966) sobre o Dr. Bernard Mandeville, em
Proceedings of the British Academy, Iii (Londres, 1967), e The Confusion of Language
in Political Theory (Londres, 1968).
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tos aspectos, a conclusoes tao desagradtlVeis que quase ninguem se
dispoe a examina-la em todas as suas implica~oes.
A primeira nos da urn sentimento de poder ilimitado para realizar nossos desejos, enquanto a segunda nos faz compreender que ha
limites ao que podemos realizar deliberadamente e reconhecer que algumas de nossas esperan~as atuais sao ilusoes. No entanto, por se ter
deixado enganar pela primeira perspectiva, o homem sempre limitou
de fa to o alcance do que pode realizar. Pois foi sempre o reconhecimento dos limites do possivel que lhe permitiu o pleno uso de suas
capacidades1.
A primeira perspectiva afirma que as institui~oes humanas s6 servirao aos prop6sitos humanos se tiverem sido intencionalmente criadas para esse fim; com freqiH!ncia afirma tambem que a existencia de
uma institui~ao prova ter sido ela criada para uma finalidade; e insiste sempre em que deveriamos replanejar a sociedade e suas institui~oes de tal modo que todos os nossos atos viessem a ser inteiramente
guiados por objetivos conhecidos. Para a maioria das pessoas essas
proposi~oes parecem quase evidentes por si mesmas, constituindo a
\mica atitude digna de urn ser pensante. No entanto, a ideia a elas
subjacentes - a de que todas as instituic;oes uteis decorrem da cria~ao
intencional e que somente tal cria~ao as tornou ou as pode tornar
uteis a nossos prop6sitos - e basicamente falsa.
Essa perspectiva tern origem numa propensao profundamente arraigada no pensamento primitive para interpretar de forma antropom6rfica toda regularidade encontrada nos fenomenos, considerando-a
resultado do designio de uma mente pensante. Mas, no memento em
que o homem estava em via de se emancipar dessa concepc;ao ingenua, ela foi ressuscitada pelo alento de uma poderosa filosofia a qual
ficou estreitamente associado o objetivo de libertar a mente humana
de falsos preconceitos e que se tornou a concepc;ao dominante do Seculo das Luzes.
A outra perspectiva, que avan~ou de modo Iento e gradual desde
a Antiguidade, mas foi por algum tempo quase ofuscada pela posi~ao
construtivista, mais fascinante, era a de que a ordena~ao da sociedade, que muito aumentou a efica.cia da a~ao individual, nao se deveu
1E mod a hoje ridicularizar qualquer afirmativa de que algo e impossivel e apontar os
inumeros casos em que mesmo aquilo qualificado como impossivel pelos cientistas posteriormente re,·elou-se possivel. E verdade, entretanto, que todo progresso do conhecimento cientifico consiste, em ultima analise, na compreensiio da impossibilidade de certos eventos. Sir Edmund Whittaker, fisico matematico, denominou is to o 'principia da
impotencia', e Sir Karl Popper desenvolveu sistematicamente a ideia de que todas as leis
cientificas consistem essencialmente em proibi<;:C>es, ou seja, em afirmativas de que algo
nao pode ocorrer; ver especialmente Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery
(Londres, 1954).
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apenas a institui~oes e praticas inventadas ou criadas para tal fim; ao
contrario, resultou basicamente de urn processo denominado, primeiro, 'crescimento' e, mais tarde, 'evolu~ao', processo no qual praticas
a principia adotadas por outras razoes, ou mesmo por mero acaso,
foram preservadas por terem permitido ao grupo em que surgiram
preponderar sobre os demais*. Desde a sua primeira elaborac;ao sistematica, no seculo XVIII, essa perspectiva teve de lutar nao apenas
contra o antropomorfismo do pensamento primitivo mas, e com
maior intensidade, contra o refor~o que essas concepc;oes ingenuas tinham recebido da nova filosofia racionalista. Foi de fato o desafio
apresentado por essa filosofia o que levou a formulac;ao explicita da
perspectiva evolucionista2.

As teses do racionalismo cartesiano

Foi o grande pensador Rene Descartes quem deu as ideias basicas do
que chamaremos de racionalismo construtivista sua mais completa expressao. Mas, enquanto ele se absteve de extrair delas conclusoes aplicaveis a analise das questOes sociais e moraisJ, estas foram elaboradas
• Ver nota 7, capitulo 5. (N.T.)
2Sobre o papel desempenhado por Bernard Mandeville em rela~ao a isso, ver minha
conferencia a seu respeito, citada na nota com asterisco no come<;:o deste capitulo.

e

3As implica<;:Oes daquela que pelo menos a interpreta<;:ao mais aceita da abordagem
cartesiana no que diz res eito a todos os problemas marais e politicos sao claramente
apresentadas e Espinas, Descarres e a morae, vols. Paris, 1925), especialmente no
inicio do val.
1 10 e to o o umm1smo frances pela modalidade cartesiana de racionalismo, ver G. de Rugiero, His!Ory of European Liberalism, tract. R.
G. Collingwood (Londres, 1927), pagina 21 et seq.:
Pertencem a escola cartesiana quase todos os expoentes das culturas superiores
e media do seculo XVJil: os cientistas, ( ... ) os reformadores sociais, que acusam a hist6ria de ser urn museu de usos e abusos irracionais, e empenham-se
em reconstruir todo o sistema social; os juristas, a cujos olhos o direito e e deve ser urn sistema dedutivel de alguns principios universais e evidenres par si
mesmos.
Ver tambe H. J. Laski, Studies in Law and Politics
andres e New Haven, 1922),
pagina 20:
Que significa racionalismo [com rela<;ao a Voltaire, Montesquieu e outros]?
Trata-se, essencialmente, de uma rentativa de aplicar os principios do cartesianismo as questOes humanas. Tome-se como postulado a inegavel clareza do s6lido sensa comum e raciocine-se com l6gica a partir dele ate as conclusOes que
implica. Tal sensa comum, acreditavam todos os fil6sofos, produzira os mesmos resultados em toda pane: o que e sensa comum para o sabio de Ferney,
tambem o sera em Pequim ou nas matas da America.
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principalmente por seu contempojjneo (alguns anos mais velho, mas
que viveu por muito mais tempo),(Jhomas HobbeyEmbora o objetivo imediato de Descartes fosse estabelecer cntenos para a verdade das
proposi~Oes, tais criterios foram tambem, inevitavelmente, utilizados
por seus seguidores no julgamento da adequa~ao e justifica~ao das
a~Oes. A 'duvida radical', que o fez se recusar a aceitar como verdadeiro tudo que nao pudesse ser logicamente deduzido de premissas explicitas, 'claras e distintas', e portanto acima de duvida possivel, invalidava todas as normas de conduta que nao pudessem ser assim justificadas. Embora o pr6prio Descartes tivesse conseguido escapar a essas conseqtiencias atribuindo tais normas de conduta ao designio de
uma divindade onisciente, no modo de ver dos seus seguidores para
quem isso ja nao parecia uma explica~ao adequada a aceita~ao de tudo que se baseasse apenas na tradi~ao, nao podendo ser integralmente
justificado em bases racionais, afigurava-se como supersti~ao. A rejeiyao como 'mera opiniao' de tudo que nao pudesse ser demonstrado
como verdadeiro pelos criterios cartesianos tornou-se a caracteristica
predominante do movimento iniciado por esse ensador.
. Visto que para Descartes a razao se efinia como e u~ao l6g1c·J
artir de premissas explicitas, a~ao racional veio tambem a signifiapenas aquela a~ao inteiramente determinada pela verdade conhe..
a e demonstravel.JA partir disso, torna-se quase inevJtaveiCOnclulr
que somente o que e verdadeiro nesse sentido pode levar a a~ao eficaz
e que, portanto, tudo aquilo a que o homem deve suas realiza~l>es e
produto de seu racioclnio, assim concebido. Institui~l>es e praticas
que nao tenham sido criadas dessa maneira s6 por acaso podem ser
uteis. Essa se tornou a atitude caracteristica do construtivismo cartesiano, com seu desprezo pela tradi~ao, o costume e a hist6ria em geral. A razao do homem, por si s6, torna-lo-ia capaz de construir a sociedade em novos moldes4.

~

d,O pr6prio Descartes deu expressao a essa atitude ao escrever em seu Discours de Ia me~hode (inicio da parte 2) que 'a grandeza de Esparta se devia nao preeminencia de ca-

~r

a

da uma de suas leis em particular ( ... ) mas a circunstancia de que, originadas por urn
unico individuo, tendiam todas a urn unico fim'. Para uma aplica~ao tipica dessa icteia
por urn governante do seculo XVIIJ, ver a declara~ao de Frederico II, da Prussia, citada em G. Kiintzel, Die politischen Testamente der Hohenzollern (Leipzig, 1920), vol. 2,
pagina 64, segundo a qual, assim como Newton nao poderia ter criado seu sistema da
atra~ao universal se tivesse tido de colaborar com Leibniz e Descartes, tampouco um
sistema politico poderia surgir e se manter se nao fosse produto de uma unica mente.
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do sido deliberadamente construidos por alguem; ou, pelo menos, como tendo derivado dessa cria~ao intencional o grau de perfei ao que
pudessem apresentar. Est a versao intencionalista ou ragmaticas a
hist6ria encontrou sua expressao mais co.mpleta na ideia a forma~ao
da sociedade por meio de urn contrato social, primeiro em Hobbes e
depois em Rousseau, o qual, sob muitos aspectos, foi urn seguidor direto de Descartes6. Embora a teoria de ambos nem sempre pretendesse ser urn registro hist6rico do que realmente aconteceu, sempre quis
fornecer urn indicador mediante o qual se pudesse decidir se institui~Cle~exiili:ntes-deviam-o.u nao ser aprovadas como racionais.
JE a essa concep~ao riiosoficaqiTeuevemos a preferencia, ate hoje 1
rein ante, por tudo 0 que e feito 'consciente' ou 'deliberadamente'; e '
dela que o termo 'irracional' ou a expressao 'nao racional' derivam
sentido depreciative que tern hoje. Em decorrencia, o que fora ante
uma presun~ao favonivel aos usos e institui<;l>es tradicionais ou consa
lgrados tornou-se uma presun~ao contraria aos mesmos, e a 'opiniao'
passou a ser considerada 'mera' opiniao - algo nao demonstravel
nem determinavel pela razao, inaceitavel, portanto, como base valida
para decisl>es. 1
·----·.
Contudo, pressuposto basico da ideia de que o homem conseguiu dominar o seu meio sobretudo atraves da capacidade de dedu~ao
16gica, a partir de premissas explicitas, e factualmente falso, e toda
tentativa de restringir as a~Oes do homem ao que pudesse ser assim
justificado priva-lo-ia de muitos dos melhores instrumentos de realiza~ao que tern estado ao seu alcance. Simplesmente nao e verdade que
nossas a~Oes devem sua eficacia apenas ou sobretudo ao conhecimento que somos capazes de verbalizar e que pode, portanto, constituir as
premissas explicitas de urn silogismo. Muitas institui~Oes da sociedade--~
que sao condi~Oes indispensaveis para a consecu~ao de nossos objetivos conscientes resultaram, na verdade, de costumes, habitos ou praticas que nao foram inventados nem sao observados com vistas a

o

S•PragmiHico' e o termo mais ·antigo usado nesse sentido sobretudo po~;rl Men~)
Untersuchunger iiber die Methoden der Socialwissenschaften (Leipzig, 1882), traduzido
como Problems of Economics and Sociolo · or F
.uck. com introdu~ao de Louis
Schnei er
r ana, Ill., 1963), que con tern ainda a melhor das abordagens anteriores
desses problemas.
6Quanto a influencia decisiva de Descartes sobre Rousseau, ver H. Michel, L 'Idee de
/'hat (Paris, 1896), pagina 66 (com referencias a autores anteriores); A. Schatz, L 'Jndividualisme economique et social (Paris, 1907), pilgina 40 et seq.; R. Derathe, Le Rationalisme de Jean-Jacques Rousseau (Paris, 1948); e a perspicaz observa~ao de R. A. Palmer, The Age of Democratic Revolution (Princeton, 1959 e 1964), vol. I, pagina 114,
de que para Rousseau 'nao havia nem lei, exceto a lei criada pela vontade dos homens
vivos - essa foi sua maior heresia sob muitos pontos de vista, inclusive o cristao: foi
tam bern sua maior afirma,ao em teoria politica'.
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qualquer prop6sito semelhante. Vivemos numa sociedade em que podemos orientar-nos com exito, e em que nossas a~oes tern boas probabilidades de atingir seu oh]etivo, nao s6 porque nossos semelhantes
sao norteados por objetivos conhecidos ou por rela~oes conhecidas
entre meios e fins, mas porque eles sao tam bern limitados por normas
cujo prop6sito ou origem muitas vezes desconhecemos e das quais,
frequentemente, ignoramos a pr6pria existencia.
Na mesma medida em-q-ueeurnanirffalq~
? homem e urn animal que segue normas_>Ealc~m~a seus objetivos
nao por conhecer as razoes pelas quais aeve observar as normas ·que
observa, nem por ser capaz de dar expressao verbal a todas elas, mas
porque seu pensamento e a~ao sao orientados por normas que, por
urn processo de sele~ao, evoluiram na sociedade em que ele vive e
que, assim, sao produto da experiencia de gera~oes.
\...

As limita~,:oes permanentes de nosso conhecimento factual

A perspectiva construtivista gera conclusoes falsas por nao levar em
conta que - nao s6 no estagio primitivo, mas talvez mais ainda
na civiliza~ao - as a<;Oes do homem sao em geral eficazes em razao
, de se adaptarem tanto aos fatos particulares que ele conhece quanta a
urn grande numero de outros fatos que nao conhece nem pode conhe- cer. E essa adapta~ao as circunstiincias gerais que o cercam e fruto de
sua observancia de normas que ele nao criou deliberadamente e, com
freqiiencia, sequer conhece explicitamente, embora seja capaz de respeita-las na pnitica. Ou, em outras palavras, nossa adapta~ao ao
meio nao consiste apenas, e talvez nem mesmo principalmente, numa
apreensao de rela<;Oes de causa e efeito, mas tambem em serem nossas
a~oes pautadas por normas adaptadas ao tipo de mundo ern que vivemos, ou seja, a circunstancias de qve nao temos consciencia e que, n9
entanto, determinam a configura~ao de nossas a<;oes bem-sucedidas.
A completa racionalidade da a<;ao, no sentido cartesiano, exige

fl

R. S. Peters, The Concept of Motivation (Londres, 1959), pagina 5:
\ (' 0 homem e urn animal que segue normas._S~s acOes nao yjsam simp_les~!l!__e
\ a fins; ajustam-se tambem a padrOes e conven~Oes sociais e, ao contn'uio de
umamaquina de calcular, ele age movido por seu conhecimento de normas e
objetivos. Por exemplo, atribuimos as pessoas trar;os de carater como honestidade, pontualidade, cortesia e maldade.
Ao contr{uio de ambi~ao, fome, ou desejo de ascensao social estes termos nao
indicam que especie de meta urn homem tende a visar; indicam antes o tipo de
controle que ele impOe a pr6pria conduta, sejam quais forem suas metas.

7 Ver
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urn completo conhecimento de todos os fatos relevantes. Urn projetista ou engenheiro necessita de todos os dados e de plenos poderes para
controh'l-los ou manipula-los a fim de organizar os elementos materiais e produzir o resultado pretendido. Mas o exito da ar;:ao na sociedade depende de urn maior numero de fatos a ·
o que ~ria
dado a gual uer essoa conhecer. Em conseqiH!ncia, toda a noss~ci
{viiTZar;:ao se funda, e deve fun ar-se, na nossa conjianra em muito do
~nao podemos saber ser verdadeiro no sentido cartesiano.
C~anropeolr ao le1tOr que tenha sempre em mente, ao
ler este Jivro, a necessaria e irremediavel ignorancia - de todos - da
maioria dos fatos particulares que determinam as ar;:oes de todos os
diversos membros da sociedade humana. A primeira vista isso pode
parecer tao 6bvio e incontestavel que mal seria digno de nota e menos
ainda exigiria comprovar;:ao. Mas o resultado de esse fato nao ser
constantemente enfatizado e que acaba sendo esquecido com demasiada facilidade. Isso ocorre sobretudo por se tratar de fato altamente
incomodo, que torna muito mais dificeis nossas tentativas tanto de
explicar quanta de influenciar de maneira inteligente os processos da
sociedade, e impoe consideraveis limites ao que podemos dizer ou fazer a seu respeito. Surge portanto a grande tenta~ao, numa primeira
abordagem, de partir da hip6tese de que sabemos tudo o que e necessaria para a plena elucida~ao e controle. Essa hip6tese provis6ria e
com freqiiencia tratada como algo sem maior importancia, que mais
tarde pode ser abandonado sem que isso altere significativamente as
conclusoes. No entanto, essa ignoriincia necessaria da maioria dos fatos particulares que integram a ordem de uma Grande Sociedade e a
causa do problema central de toda ordem social, e a falsa hip6tese
que leva a coloca-la provisoriamente em segundo plano em geral nunca e explicitamente abandonada, mas apenas convenientemente esquecida. 0 raciocinio en tao prossegue, -como se essa ignoriincia nao
importasse.
Nossa irremediavel ignorancia da maioria dos fatos particulares
que determinam os processos da sociedade e, no entanto, a razao pela
qual a maioria das institui~oes sociais assumiu a forma que realmente
tern. Falar de uma sociedade cujos fatos particulares o observador ou
qualquer de seus integrantes conhece em sua totalidade e falar de algo
inteiramente diverso de tudo que jamais tenha existido - uma sociedade na qual praticamente tudo que se encontra na nossa nao existiria
e nao poderia existir e que, se jamais existisse, possuiria propriedades
que nem sequer somos capazes de imaginar.
Analisei mais detidamente, num livro anteriors, a importancia da
SVer F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Londres e Chicago, !960), especialmente o cap. 2; Os fundamentos da liberdade (Sao Paulo e Brasilia, 1983).
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nossa ignorancia necessaria dos fatos concretes, e desta vez enfatizo
sua importancia essencial sobretudo enunciando-a no inicio da exposir,:ao. No entanto, diversas questOes exigem reformular,:ao ou explicar,:ao mais minuciosa. Em primeiro Iugar, a incuravel ignorancia de todes, a que me refiro, e a ignorancia de fatos particulares que sao ou
serao conhecidos por alguem e, portanto, afetarao toda a estrutura da
sociedade. Essa estrutura de atividades humanas adapta-se constantemente - e funciona atraves dessa adaptar,:ao - a milhOes de fatos
que, na sua totalidade, ninguem conhece. A importancia desse processo e 6bvia sobretudo no campo economico, onde foi destacada pela
primeira vez. Como ja foi dito, 'a vida economica de uma sociedade
nao socialista consiste em milhOes de relar,:Oes ou intercambios entre
diferentes empresas e lares. Podemos trar,:ar alguns teoremas a seu
respeito, mas jamais observa-los todos'9. A percepr,:ao da dimensao de
nossa ignorancia institucional na esfera economica, e dos metodos pelos quais aprendemos a superar esse obstaculo, foi na verdade o panto de partidaiO das ideias que, neste livro, sao aplicadas sistematicamente a urn campo muito mais amplo. Uma de nossas principais teses
sera que a maioria das normas de conduta que orientam nossas ar,:('ies
e a maioria das instituir,:('ies decorrentes de tal orientar,:ao constituem
ajustamentos a impossibilidade em que se encontra qualquer pessoa
de considerar conscientemente todos os fatos particulares que integram a ordem da sociedade. Veremos, em especial, que a possibilidade de justir,:a repousa nessa lirnitar,:ao necessaria do nosso conhecimento factual e que a compreensao da natureza da justir,:a fica, portanto,
vetada a todos aqueles construtivistas que costumam atgumentar tendo por pressuposto a onisciencia.
Outra conseqtiencia desse fa to basi co, que devemos enfatizar, e
que s6 nos pequenos grupos caracteristicos da sociedade primitiva a
colaborar,:ao entre os membros pode basear-se em geral na circunstiincia de que, a qualquer momenta, eles conhecerao mais ou menos as
mesmas circunstiincias particulares. Alguns homens sabios podem ser
mais capazes de interpretar as circunstiincias imediatamente percebidas ou de recordar coisas de lugares remotes, desconhecidas pelos demais. Mas os eventos concretes com que os individuos se defrontam
em suas atividades diarias serao bastante semelhantes para todos, e
estes agirao em conjunto porque os eventos que conhecem e os objetivos a que visam sao mais ou menos os mesmos.
9 J.

A. Schumpeter, History of Economic Analysis (Nova Iorque, 1954), pagina 241.

lOVer minhas conferencias sabre 'Economics and knowledge' (1936) e 'The use of
knowledge in society' (1945), ambas reeditadas em F. A. Hayek, Individualism and
Economic Order (Londres e Chicago, 1948).
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A situar,:ao e inteiramente diversa na Grande Sociedadeii, ou Sociedade Aberta, onde mi!Mes de homens interagem e a civilizar,:ao, tal
como a conhecemos, se desenvolveu. De ha muito a ciencia economica enfatiza a 'divisiio do trabalho' decorrente dessa situar,:iio. Entretanto enfatizou muito menos a fragmentar,:iio do conhecimento, o fato
de que cada membra da sociedade pode deter somente uma pequena
parcela do conhecimento comum a todos e de que cada urn, por conseguinte, desconhece a maior·
sobre
·
· o
funcionamento da sociedade. o entanto, e a utilizar,:ao de urn conhe''Cimen o mmto maior o que alguem teria condir,:Oes de possuir - e,
portanto, o fato de mover-se urn individuo no ambito de uma estrutura coerente, cujos determinantes sao em sua maioria por ele desconhecidos - que constitui o trar,:o distintivo de todas as civilizar,:('ies
~anr,:adas .
-==:fila soci ade civilizada, na verdade, nao e tanto o maior conhecimento que o individuo possa adquirir, mas o maior beneficia que
obtem do conhecimento de outros, o que determina sua capacidade
de buscar uma multiplicidade de objetivos infinitamente mais ampla
do que a mera satisfar,:ao de suas necessidades fisicas mais prementes.
De fato, urn individuo 'civilizado' pode ser muito ignorante, mais ignorante do que muitos selvagens, e ainda assim beneficiar-se enorme~-mente da civilizar,:ao em que vive.
. o erro caracteristico dos racionalistas construtivistas a .esse res- l tr__L.~::;
pe1to e ~nd~[_em a fundamentar sua argumentar,:iio no que fo1 chama- ·"-.
!l-1
do d ilusao s~u seja, na ficr,:ao de que todos OS fatos rei evan- ~ I
~
tes sao co
Gid~pd alguma mente e que e possivel construir, a par- l t(.b()(Q_
tir desse conhecimento dos fatos particulares, uma ordem social desejavel. As vezes essa ilusao e expressa com tocante ingenuidade pelos
entusiastas de uma sociedade deliberadamente planejada, como ocorre quando urn deles sonha com o desenvolvimento da 'arte do pensamento simultaneo: a capacidade de considerar ao mesmo tempo urn
numero imenso de fenomenos correlates e de compor num unico quadro os atributos qualitativos e quantitativos desses fenomenos'I2. Pa-

.J

·

/?

a

II A expressao 'a Grande Sociedade', que empregaremos freqiientemen te com o mesmo
sentido em que empregaremos a expressao de Sir Karl Popper, 'a Sociedade Aberta', ja
era, e clara, corrente no seculo XVIII [ver, por exemplo, Richard Cumberland, A Treatise on the Law of Nature (Londres, 1727), cap. 8, secao 9, bern como Adam Smith e
Rousseau] e em nosso seculo foi ressuscitada por Graham Wallas, que a usou\::omo titulo em urn de seus livros [The Great Society (Londres e Nova Iorque, 1920)]. Provavelmente nao perdeu sua adequa.;iio em decorrencia de ter sido usada como slogan politico
por urn recente governo dos EUA.

1

2Lewis Mumford, em sua introducao a F. Mackenzie (ed.), Planned Society (Nova lor·

rr.:tt-:

·-,
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recem ignorar por completo que esse sonho simplesmente deixa de levar em conta o problema central suscitado por toda tentativa de compreender ou moldar a ordem da sociedade: nossa incapacidade de reunir num conjunto passive! de uma visao geral todos os dados que integram a ordem social. No entanto, os que ficam fascinados com os belos pianos resultantes dessa abordagem, todos 'tao organizados, tao
visiveis, tao faceis de entender'tl, sao vitimas da ilusao sin6tica e esquecem que tais pianos devem sua aparente clareza a indiferenc;a do
planejador para com todos os fatos que ele desconhece.

Conhecimento factual e ciencia
A principal razao por que o homem moderno se tornou tao relutante
em admitir que as limitac;oes impostas ao seu conhecimento por sua
constituic;ao mental formam uma permanente barreira a possibilidade
da constrw;ao racional da totalidade da sociedade e a sua confianc;a
irrestrita nos poderes da ciencia. Tanto ouvimos falar do rapido progresso do conhecimento cientifico, que passamos a supor que todas as
simples limitac;oes do conhecimento estao logo fadadas a desaparecer.
Essa confianc;a deriva, porem, de urn equivoco quanto aos deveres e
poderes da ciencia, ou seja, da falsa ideia de que a ciencia e urn metodo de averiguar fatos particulares e. de que o progresso de suas tecnicas nos permitira determinar e manipular todos os fatos particulares
que possamos desejar.
Em certo sentido, a afirmativa de que nossa civilizac;ao se baseia
na subjugac;ao da ignoril.ncia e, obviamente, mero lugar-comum. Contudo, a propria familiaridade com essa ideia tende a nos ocultar o que
ela encerra de mais importante, ou seja, que a civilizac;ao se funda no
fato de nos beneficiarmos todos de conhecimento que niio possuimos.
E uma das maneiras por que a civilizac;ao nos ajuda a superar esse limite da extensao do conhecimento individual e a subjugac;ao da ignoril.ncia, nao mediante a aquisic;ao de mais conhecimento, mas mediante a utilizac;ao do conhecimento que esta e permanece amplamente
disperso entre os individuos. A limitac;ao do conhecimento de que esque, 1937), pagina vii: 'Precisamos ainda desenvolver o que Patrick Geddes chamava as
vezes de a arte do pensamento simultaneo: a· capacidade de considerar ao mesmo tempo
urn grande numero de fen6menos correlatos e de compor num unico quadro os atributos qualitativos e quantitativos desses fenomenos'.
llJane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (Nova lorque, 1961).
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tamos tratando nao constitui, ponanto, uma limitac;ao que a ciencia
possa superar. Ao contrario do que em geral se pensa hoje, a ciencia
nao consiste no conhecimento de fatos particulares; e, em casos de fen6menos muito complexos, seus poderes sao tambem limitados pela
impossibilidade pratica de se averiguarem todos os fatos particulares
que precisariamos conhecer para que as teorias cientificas pudessem
conferir-nos o poder de prever eventos especificos. 0 estudo dos fen6menos relativamente simples do mundo fisico - onde a ciencia demonstrou ser possivel enunciar as relac;oes determinantes como func;oes de algumas variaveis, facilmente constataveis em casos especificos, e onde, por conseguinte, tornou-se passive! o progresso estarrecedor das disciplinas que deles tratam - criou a ilusao de que, brevemente, o mesmo sera verdade no que diz respeito a fenomenos mais
complexos. Mas nem a ciencia nem qualquer tecnica conhecidat4 nos
permite superar o fato de que mente alguma, e, portanto, nenhuma
ac;ao deliberadamente orientada, pode levar em conta todos os fatos
especificos conhecidos por alguns homens mas nao conhecidos, em
sua totalidade, por ninguem em particular.
De fato, em seu empenho por explicar e prever eventos especificos, o que faz com tanto exito no caso de fen6menos relativamente
simples (ou nos casos em que pode, pelo menos aproximadamente,
isolar 'sistemas fechados' de relativa simplicidade), a ciencia defronta-se com a mesma barreira de ignorancia factual quando se trata de
aplicar suas teorias a fen6menos muito complexos. Em alguns campos
desenvolveu teorias importantes que nos propiciam grande compreensao do carater geral de certos fen6menos, mas nunca produzira previsoes de acontecimentos particulares, ou uma explicac;ao completa simplesmente porque nunca poderemos conhecer todos os fatos particulares que, segundo essas teorias, precisariamos conhecer para chegar a tais conclusoes concretas. 0 melhor exemplo disso e a teoria
darwinista (ou neodarwinista) da evoluc;ao dos organismos biol6gicos.
Se fosse possivel determinar a verdade dos fatos particulares do passado que atuaram na selec;ao das formas particulares que emergiram,
ela proporcionaria a explicac;ao completa da estrutura dos organismos
existentes; e, do mesmo modo, se fosse possivel averiguar todos os falos particulares que atuarao sobre eles ao Iongo de urn periodo futuro, ela nos deveria permitir prever a evolw;ao futura. Mas, e claro,
nunca seremos capazes nem de uma nem de outra coisa, porque a
ciencia nao possui meio algum para apurar todos os fatos particulares
que precisaria dominar para realizar tal fac;anha.
14 Dado o entusiasmo acntJco pelos computadores, que hoje observamos, talvez seja
aconselhavel mencionar que, por maior qtle seja seu poder de digerir os fatos com que
foram alimentados, eles nao nos ajudam a descobri-los.
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_..---.l'H:a outro equivoco, a este relacionado, quanto ao objeti~~~
poder da ciencia, que tambem e uti! mencionar agora. Trata-se da
ideia de que a ciencia se ocu
·vamente do ue e e nao do que.
.
oderia
ser.
Mas
o
valor
da
ciencia
consiste
sobretudo em dizermos
\
que aeon eceria caso alguns fatos fossem diferentes do que sao. Todas as afirma~oes da ciencia te6rica tern a forma de enunciado do tipo 'se ... , entao' e sao interessantes principalmente na medida em que
as condi~oes que inserimos na clausula 'se' diferem das que de fato
existem.
Talvez em nenhum cam o esse equivoco tenha sido tao significa.'-:: ~j)
tivo quanto no da cJencia polihca, onde se tornou, ao que tudo indi·~·
~ ~. /Y' ca, urn obstaculo ao ex arne JU JcJoso dos problemas efetivamente re\I 1
levantes. Nessa area, a ideia de que a ciencia e simplesmente uma co·
lec;:ao de fatos observados fez com que a pesquisa se restringisse a averiguac;:ao daquilo que existe. Quando, na realidade, o valor maior de
toda cie_ncia consiste em dizer-nos quais seriam a~ conseqiiencias c~so
as cond1~oes, sob alguns aspectos, se tornassem d1ferentes do que sao.
0 fato de urn numero crescente de cientistas sociais restringir-se
ao estudo do que existe em alguma parte do sistema social nao torna
suas conclusoes mais realistas: torna-as, sim, amplamente irrelevantes
para a maioria das decisoes relativas ao futuro. A ciencia social fecunda deve ser, em medida muito ampla, urn estudo daquilo que niio
existe: uma construc;:ao de modelos hipoteticos de mundos possiveis,
que poderiam existir se algumas das condic;:oes alteraveis fossem modificadas. Precisamos de uma teoria cientifica principalmente para
nos dizer quais seriam os efeitos se algumas condic;:oes fossem diferentes do que foram antes. Todo conhecimento cientifico e conhecimento
nao de fatos particulares, mas de hip6teses que, ate o memento, resistiram as tentativas sistematicas de refuta-las.

ciedade. A mente e nao s6 produto do meio social em que evoluiu, e
que nao construiu, como tambem atuou, por sua vez, sobre essas instituic;:oes, alterando-as. Resulta de ter o homem se desenvolvido em
sociedade e adquirido os habitos e praticas que aumentaram as possibilidades de sobrevivencia do seu grupo. A ideia de uma mente ja de
todo desenvolvida a planejar as instituic;:oes que tornaram possivel a
vida em sociedade e contraria a tudo o que sabemos sobre a evoluc;:ao
do homem.
A heranc;:a cultural em meio a qual o homem nasce consiste num
complexo de praticas ou normas de conduta que preponderaram perque levaram determinado grupo ao exito, mas_eyja -adoc;:ao nao resultou de se sab~r gue ~riarn _e(~i!o_s _d~_sejA9.9_J 0 homem agiu antes de
pensar, e nao entendeu antes de agir. Aquila a que chamamos entendimento e, em ultima analise, simplesmente sua capacidade de reagir
ao seu meio com urn conjunto de ac;:oes que o~ a subsistir. Essa e
a parcela infima de verdade contida no ~~iorism~ e nt(i}ragmatfs:._:::
·m_o;· doutrinas que, no en tanto, fizeram urn a supersimplificac;:ao tao
grosseira das rela~oes determinantes, que se tornaram mais urn obstaculo qu~ll_l!l_X:.e~ll~so para -~-E9mpreens~c:> das mesmasy____"Aprender a partir da experiencia', entre homens nao menos que
entre animais, nao e urn processo essencialmente de raciocinio, mas
de observiincia, disseminac;:ao, transmissao e aperfeic;:oamento de pniticas que se impuseram porque deram born resultado - em geral nao
porque propiciaram algum beneficia identificavel ao individuo que
agia, mas porque aumentaram as possibilidades de sobrevivencia do
grupo a que este pertenciais. 0 resultado desse processo nao sera, numa primeira etapa, o conhecimento explicito, mas urn conhecimento
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Os erros do racionalismo construtivista estao estreitamente relacionados com o dualismo cartesiano, ou seja, com a concepc;:ao de uma
mente de exi'St€i1cla independente, que paira fora da ordem da natureza e que permitiu ao homem, dotado de tal mente desde o inicio, planejar as instituic;:oes da sociedade e da cultura entre as quais vive. A
verdade, sem duvida, e que essa mente e uma adaptac;:ao ao meio natural e social em que o homem vive, tendo-se de:Senvolvido em constante interac;:ao com as institui~oes que determinam a estrutura da so-

c·
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15Ver A. M. Carr-Saunders, The Population Problem: A Study in Human Evolution
(Oxford, 1922), pagina 223:
0 individuo e os grupos humanos passam por urn processo de sele~ao natural
segundo os costumes que praticam, assim como segundo suas caracteristicas fisicas e mentais. Os grupos que observam os costumes mais proficuos estariio
em melhores condi,iles na !uta constante entre grupos vizinhos que os que observam costumes menos ·proficuos. Entre os costumes mais proficuos estao os
que limitam a urn numero desejavel os integrantes de urn grupo, e nao e dificil
emender por que - qualquer desses tres costumes [aborto, infanticidio, absten~ao sexual], uma vez originado, passaria, por um processo de sele~iio natural, a ser praticado de tal modo que produziria uma aproxima,ao do nim1ero
desejavel.
Uma notavel exposi~ao da ideia basica encontra-se em dais ensaios deW. K. Clifford:
'On the scientific basis of morals' (1873) e 'Right and wrong: the scientific ground of
their distinction' (1875), ambos reeditados em W. K. Clifford, Lectures and Essays
(Londres, 1879), vol. 2, especialmente paginas 112-21 e 169-72, dos quais s6 podemos
citar aqui algumas das passagens mais relevantes:
A adapta~ao dos meios a urn fim pode produzir-se de duas maneiras hoje co-
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que, embora possa ser expresso na forma de normas, o individuo nao
e capaz de enunciar, sendo a pen as capaz de observa-1~
que caractenza a mente nao e tanto o fazer normas, mas o consistir
em normas de a~ao, ou seja, num complexo de normas que ela nao
criou, mas que passou a governar as a~Oes dos individuos porque as
a~Oes realizadas em conformidade com elas alcan~aram resultados
melhores do que a uelas de individuos ou ru os concorrentesJ6.
0 1riicio nao ha d)stin~ao entre as praticas que e preClSO obser-var para alcan~ar determinado resultado e aquelas que se tern o dever
de observar. Ha apenas uma maneira estabelecida de fazer as coisas e
nao ha distincao entre conhecimento de causa e efeito e conhecimento
nhecidas: pelo processo de selecao natural e pela interven9ao de uma inteligencia em que uma imagem ou ideia do fim precedeu o uso dos meios. Em ambos
os cases, a existencia de adapta9ao e explicada pela necessidade ou pela utilidade do fim. Parece-me conveniente usar a palavra prop6sito (purpose) para designar de uma maneira geral o fim a que certos meios se adaptam, tanto nestes
dois cases quanto em quaisquer outros que venham a ser conhecidos, com a
imica condi9ao de que a adapta9ao seja explicada pela necessidade do fim. E
nao parece haver obje9ao ao uso da expressao 'causa final' neste sentido mais
ample, caso se insista em seu uso. A palavra 'intencao' ('design') poderia,
pois, ser reservada para o caso especial da adapta9ao por meio da inteligencia.
Poderemos entao dizer que, a partir do memento em que o processo de sele9ao
natural foi compreendido, o termo prop6sito deixou de sugerir a ideia de intenrlio as pessoas instruidas, exceto nos cases em que a intervencao dos homens e
provavel [pagina 117]. Em geral sobreviveram as tribes em que a consciencia
aprovava as a9Ces que levavam ao aprimoramento do carater dos homens enquanta cidadaos e, portanto, a sobrevivencia da tribe. Por essa razao a consciencia moral do individuo, embora fundada na experiencia da tribe, e puramente intuitiva: a consciencia nao apresenta razCes [pagina 119]. Nosso senso
de cerro e errado deriva da ordem que podemos observar [pagina 121; o grifo e
meu].
J6Ver A. M. Carr-Saunders, op. cit. pagina 302: 'As caracteristicas mentais sao adaptadas a tota1idade do meio constituido pelos costumes [em contraposicao ao meio fisico].
Os homens passam por urn processo de sele9ao segundo as necessidades da organiza9ao
social e, dado que os costumes se tornam cada vez mais numerosos, tambem segundo a
capacidade de assimila-los'; ver tambem Peter Farb, Man's Rise to Civilization (Nova
Iorque, 1968), pagina 13:
·
As sociedades, para chegar a seus varies estilos de vida, nao fazem escolhas
conscientes. Fazem, ao contrario, adaptacCes inconscientes. Nem todas as sociedades se veem face ao mesmo conjunto de condicCes ambientais, assim como nem todas se encontram no mesmo estagio quando essas op~Ces se apresentam. Por diversas razCes, algumas sociedades se adaptam as condi~Ces de determinada maneira, algumas, de maneira diferente, e outras nao se adaptam
em absolute. A adapta9ao nao e uma escolha consciente, e as pessoas que
constituem uma sociedade nao compreendem plenamente o que fazem; sabem
apenas que determinada escolha e eficaz, ainda que possa parecer estranha a
o.bservadores externos.
Ver tambem Alexander Alland, Jr, Evolution and Human Behavior (Nova Jorque, 1967).
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da forma de agir adequada ou licita. 0 conhecimento do mundo e conhecimento do que se deve ou nao fazer em certos tipos de circunstancia. E, para evitar o perigo, e tao importante saber o que nunca se
deve fazer quanto saber o que se deve fazer para chegar a determinado resultado.
Essas normas de conduta nao se desenvolveram, portanto, como
condi~oes julgadas necessarias para a consecu<;:ao de uma finalidade
conhecida; ao contrario, evoluiram porque os grupos que as praticavam lograram melhores resultados e suplantaram os demais. Eram
normas que, dado o meio em que o homem vivia, asseguravam a sobrevivencia de urn maior numero de grupos ou de individuos que as
praticassem. 0 problema de conduzir-se o homem com exito num
mundo que s6 conhecia parcialmente foi, assim, resolvido por sua
adesao a normas que !he tinham sido uteis, mas que ele nao sabia
nem podia saber que eram verdadeiras no sentido cartesiano.
@-as normas que governam a co
" e que a fazem
parecer nortea ape o entendimento - tern, assim, dois atributos que
haveremos de enfatizar ao Iongo de todo este livro, uma vez que a
perspectiva construtivista nega implicitamente que a observancia das
mesmas possa ser racional. E claro que nas sociedades avan~adas somente algumas normas serao desse tipo; o que desejamos enfatizar e
apenas que tais sociedades tambem deverao sua ordem, em parte, a
algumas normas como essas.
0 rimeiro esses atributos, que a maioria das normas de conduta possuJa o 1 malmente, e que sao observadas na pratica sem serem
conhecidas, pela pessoa que age; sob uma forma expressa ('verbalizada' ou exphcna). Elas se manifestarao numa regulandade de a~ao que
~amente identificada, mas que ~Ita da capacidade que tenham OS agentes de enuncia-las. 0 ~tributo e que
essas normas passam a ser observadas porque de fato dao ao gruoo
em que sao p'QStiiS em pr3tica n~a maior, e nao porque esse
efeito seja conhecido por aqueles que sao por elas orientados. Conquanto tais normas passem a ter aceita~ao geral pelo fato de sua observancia produzir certas conseqiiencias, elas nao sao observadas com
a inten~ao de produzir tais conseqiiencias - as quais o agente nao
precisa conhecer.
Nao podemos considerar aqui a dificil questao de como podem
os homens aprender uns com os outros, atraves do exemplo, da imita~ao (ou 'por analogia'), essas normas de conduta - com freqiiencia
altamente abstratas - , embora nem os que sen·em de exemplo nem
os que deles aprendem possam ter consciencia da existencia dessas
normas, a que, nao obstante, obedecem estritamente. Este e urn problema que observamos mais de perto no aprendizado da linguagem
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pelas crian<;as, capazes muitas vezes de compor corretamente expres. sOes de grande complexidade que nunca ouviram antes11, mas que
tambem ocorre em dominies como o da conduta, da moral e do direito e na execu<;ao de muitas tarefas, em que somes orientados por normas que sabemos observar, mas somes incapazes de verbalizar.
0 importante e que todo homem, tendo sido criado numa determinada cultura, percebera ser portador de normas ou podera descobrir que age de acordo com normas - e, do mesmo modo, reconhecera estarem as a<;Oes dos demais em conformidade ou nao com normas. Obviamente isso nao prova que estas sejam uma parte permanente e inalteravel da 'natureza humana', ou que sejam inatas; prova
apenas que fazem parte de uma heran<;a cultural que tende a ser relativamente constante, sobretudo na medida em que nao sao verbalizadas e, portanto, tampouco sao questionadas ou analisadas.

A falsa dicotomia entre 'natural' e 'artificial'

A discussao dos problemas de que estamos tratando foi por muito
tempo dificultada pela aceita<;ao universal de uma distin<;ao enganosa,
introduzida pelos gregos antigos, e de cujo efeito perturbador aiiiCra
nft"onosiioertamosinteimmenre. Trata-se da divisao dos fenomenos
entre os que, na linguagem moderna, sao ditos 'naturais' e aqueles ditos 'artificiais'. Os termos gregos originais, que parecem ter sido introduzidos pelos sofistas do seculo V a.C., eram physei, que significa
'por natureza', e, em contraposi<;ao, nom6, melhor traduzido como
'por conven<;ao', ou thesei, que significa aproximadamente 'por decisao deliberada'Js. 0 uso de dois termos com significados urn tanto di17 A observa~ao decisiva, enfatizada pel a primeira vez neste seculo por Otto Jespersen
em Language, Its Nature, Development and Origin (Londres, 1922), pagina 130, ja fora
mencionada por Adam Ferguson em Principles of Moral and Political Science (Edimburgo, 1792), vol. I, pagina 7: 'A bela analogia da expressao, em que se fundam as regras da gramatica, e agradavel ao intelecto humano. As crian~as se deixam freqlientemente enganar, seguindo a analogia quando o uso na realidade deJa se afasta. Assim,
• urn menininho, indagado sobre como obtivera seu brinquedo, disse: Father buyed it for

tne'.

IBVer F. Heinimann, Nomos and Physis (Basileia, 1945); John Burnet, 'Law and nature
in Greek ethics', International Journal of Ethics, vii, I 893, e Early Greek Philosophy,
quarta edi~ao (Londres, 1930), pagina 9; e particularmente Karl R. Popper, The Open
Society and Its Enemies (Londres e Princeton, 1945 e edi~Oes posteriores), especialmente cap. 5.
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ferentes para expressar a segunda parte da divisao denota a confusao
que, desde aquela epoca, tomou conta de todo o debate. Tal distin<;ao
poderia ser tra<;ada tanto entre objetos que existissem independentemente e objetos que fossem resultado de arao humana, quanto entre
objetos que teriam surgido independentemente de intenrao humana e
aqueles que teriam surgido em decorrencia desta. A ausencia de distin<;ao entre esses dois significados ocasionou uma situa<;ao que permitia a urn autor afirmar que determinado fenomeno era artificial
P5lliJ.Ue.J:es.ulta¥a·-Eie-a~.fi.o-hum~antQ_9_Uj[Q_autc>r:_podia. quali=
ficar o_ If!.e.s"lllo fenomeno como natural porque, evidentemente, nao
ieSiilti"v<:u!e. ini:en<;ao hum ana. S6 no seculo XVIII ·pensadores como
Bernard Mandeville e David Hume esclareceram que existia uma categoria de fenomenos que, dependendo da defini<;ao escolhida, pertenceriam a uma_g.\J-€)tttra-das...Q.y.as-G<Uegoria~ devendo portanto ser incluidos numa(ig&eira cJasse..de fenomenoS, mais tarde descritos por
Adam Ferguson como 'resultado de a<;ao humana, mas nao de inten<;ao humana'J9, Foram es-u!s os fenomenos CUJa exphca~a-o-exiglu ufi11
corpo d1stinto de teoria e que vieram a constituir o objeto das cienciasi
sociais te6ricas.
Porem, nos mais de dois mil anos em que dominou quase inconteste o pensamento, a dicotomia introduzida pelos gregos antigos penetrou profundamente nos conceitos e na linguagem. No seculo II
d.C. urn gramatico atino, Aulo Gelio, traduziu os termos gregos
physei e thesei por atura 1 \iiiii.itivy"'J:;, dos quais muitas linguas europeias derivaram a es1gna<;ao dos dois tipos de direito2o.
Posteriormente, gra<;as a urn promissor aprofundamento da discussao dessas questOes levado a cabo pelos escolasticos medievais,
chegou-se mais perto de urn reconhecimento da categona mtermedi"aria de fenomenos 'resultantes de a<;ao humana, mas nao de inten<;ao
19Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society (Londres, 1767), pagma
187: 'As na~Oes deparam com institui~Oes, que sao de fato resultado da a~ao humana,
mas nao a realiza~ao de qualquer inten~iio humana'. Duncan Forbes, responsavel por
recente reedi~ao desta obra (Edimburgo; 1966), pagina xxiv, observa no prefacio que:
Ferguson, assim como Smith, Millar e outros (mas nao Hume [?]), considerou
desnecessarios os 'Legis lad ores e Fundadores de estados', uma supersti~ao que,
segundo Durkheim, entravou o desenvolvimento da ciencia social mais que
qualquer outra coisa, e que pode ser encontrada ate em Montesquieu.( ... )
0 mito do Legislador floresceu no seculo XVIII, por diversas razOes, e sua
destrui~ao talvez tenha sido o coup mais original e ousado da ciencia social do
lluminismo escoces.
20Ver Sten Gagner, Studien zur Jdeengeschichte der Gesetzgebung (Uppsala, 1960), paginas 208 e 242. Pareceria assim que toda a confusiio presente na disputa entre o positivismo juridico e as teorias do direito natural remonta diretamente a falsa dicotomia
a qui discu tid a.

~1~/J ~~1fo<fi1: -~ lrt71!tt~/

/ AJ ~--- _"".vt11d1~ T} I

~

'

Direito, legisrpio e liberd 'de

18

·r

.

Raziio e n·olurao

19

l

1J

II

""

humana'. No seculo XII, alguns desses autores tinham com
que estava ou nao de acordo com normas estabelecid~ passou a
cJasillic..ar..:co~o natura/is t~
sse resultado de n1v·e-·· significar a capacidade de construir tais normas por deduc;ao a partir
de premissas explicitas. 0 conceito de direito natural foi assim transhuman a ou urn a ~--l.ntencional~~} com~ o correr ~o. em~o,
reconfieceu-se cada vez maJS que mUJtOS fenomenOS SOCialS Se ITIformado no conceito de urn 'direito fundado na razao', e, portanto,
c]uiam nessa categoria. De fato, na discussao dos problemas da sociequase no oposto do que signiTicara. Esse novo direito natural racionadade pelos ultimos escoHtsticos, OS jesuitas espanh6is do seculo XVI,
lista, de Grotius e seus sucessores26, tinha de fato como ponto comum
com seus antagonistas positivistas a concepc;ao de que toda lei era
natura/is tornou-se ~m- termo tecnico para designar fen6menos sociais
que nao fossem dehberadamente moldados pela vontade humana. Na
produzida pela razao ou podia, pelo menos, ser por esta plenamente
justificada, deJa diferindo apenas no pressuposto de que a lei pudesse
v1fv12..-obra de urn deies, UIS 0 ina, expJica-~e, por exempJo, .que ? 'prec;o
ser Iogicamente deduzida de premissas a priori, enquanto o positivisnatural' tern essa enommac;ao porque resulta da pr6pna cOISa, sem
mo a considerava uma construc;ao intencional, fundada em conhecirelac;ao com leis e decretos, mas depende de muitas circunstancias que
mento empirico de suas conseqtiencias sobre a realizac;ao de objetivos
o alteram, tais como os sentimentos dos homens, sua estimativa dos
seus diferentes usos, freqtientemente ate em decorrencia de caprichos
humanos desejaveis.
e prazeres"22. De fato, esses nossos ancestrais pensavam e 'a~iam sob
~
a forte convicc;ao da ignorancia e da falibilidade humana~:V e, por
')
G.
exemplo, argumentavam que o 'prec;o matematico' exato pelo qual
urn artigo podia ser justamente vendido era conhecido apenas por
A ascensao da perspectiva evolucionista
Deus, visto que dependia de maior numero de circunstancias do que
/
'
,ext)!
qualquer homem podia conhecer, e que, portanto, a determinac;ao do
(
'prec;o justo' devia ser deixada ao mercado2 4 •
L(Depois do retrocesso cartesiano ao pensamento antropom6rfico no
Esse inicio de uma abordagem evolucionista, porem, foi sufoca-~-~
f)
tocante a essas questoes, urn novo avanc;o foi realizado por Bernard
11
d? nos seculos XVI~ e ~VII pela ascensa~ _racionalis construti- iA7u · '%-vvlX. l!V(oJ:' ~ancteY!Tie e _1!a~d-~rile1. P:ovavelmente .es~e~ p.ens~dores se. inspira~/
ram ma1s na trad1c;ao do d1re1to consuetudmano mgles, espec1almente
vJsta e, em conseqtienc1a, os termo~ 1re1to natura mudaiamcompletamente de significado. 'Razao', que compreendera a caJJn ;(,,.,:::
na interpretac;ao de Matthew Hale, do que no direito natural" 7 •
pacidade da mente de distinguir entre o bern e o mal, ou seja, entre o
(/~
Comec;ou-se a perceber cada vez mais que, nas relac;oes humanas, a

l ',

(1.

.

g

XVI

h

?o

.
L~{l
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-u-: tfl+
t/ V(..IVW:tvft,[.(A,[A;J.I

21Ver ibid., pagina 231, sobre Guillaume de Conches e particularmente sua afirma,ao:
'Et est positiva que est ab hominibus inventa ut suspensio latronis. Naturalis vero que
non est homine inventa'.

4,

22Luis Molina, De iustitia et iure (Colonia, 1596-1600), tomo II, parte 3~7, n? 3: 'naturale dicitur, quoniam et ipsis r~bu~, seclusa q~acu~que hu~ana lege et aecreto consurgit, dependetur tamen ab multns CJrcumstantus, qu1bus vanatur, atque ab hommum affectu, ac aestimatione, comparatione diversum usum, interdu~ pro solo h_ominum beneplacito et arbitrio'. Sobre Mohna, ver Wtlhelm Weber, Wmschaftsethik am Vorabend des Liberalismus (Mii~st.er_, 1959); e W. S. !~yc~, 'The economic of Louis Molina'
(1948), tese de doutorado, tnedtta, Harvard Unnemty.
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Joseph Kohler, 'Die spanische Naturrechtslehre des 16. und 17. Jahrhunderts',
:J/O¥J.l Archiv fiir Rechls- und Wirtschaftsphilosophie, X, 1916-17, especialmente pagina
f
235; e particularmenre A. P. D'Entreves, Natural Law (Londres, 1951), paginas 51 et
,tr.;_. seq., e a observa,ao na pagina 56 sobre 'como de repente nos vemos face a uma doutri-

f4-'tr

1lEdmund Burke, Reflections on the Revolution in France, em Works (Londres, 1808),
vol. 5, pagina 437.

.

25Como bern o sabia John Locke. Ver seus Essays on the Law of Ncture (1676), ed. W.
/)von Leyden _(Oxford,_ i954):
.
.
..
Por razao ( ... ) nao penso que se esteJa refermdo aqUI aquela faculdade do entendimento que forma cadeias de pensamentos e deduz provas, mas a certos
principios definidos de a,ao, dos quais emanam todas as virtudes e tudo que e
necessaria para a forma,ao adequada da moral ( ... ) e pr6prio da raziio nao
)
tanto estabelecer e expressar esse dJreJtO natural, mas procura-lo e descobn-lo
)Do mesmo modo ela e menos a criadora que a interprete desse direito.

_

1

?.J •

~~~ na que passa deliberadamente a interpretar a sociedade ci,·il como fruto de urn a to de

""

_ "'/."'

·r

1

~IT vontade intencional de seus integrantes'. Ver tambem John C. H. Wu, 'Natural law

tJl;~~~1
J.. ' l.,fA.'t'v}U.I/ and our common law', Fordham Law Review, XXIII, 1954, 21-2: 'As modernas filoso-

24Johannes de Lugo , Disf!,uta/ionum de IustJtia el wre torr: us secundus (Lyon, 1642),
_
·'il
parte 26, se,ao 4, n.0 40: mcerutudo ergo nostra Circa pretmm msstum Mathemattcum • ·/-~?. • V.
(... ) provenit ex Deo, quod non sciamus determinare'; ver tambem Joseph HMfner, Wv~ t?v V
Wirtschaftselhik und Monopole im fiinfzehnten und sechzehnlen Jahrhundert (lena, ,-f7o/
!941), paginas 114-15.
vtfl, J _
~
1

UCL. 'L/

,

f/Wtl/!

xr---

fias especulativas e racionalistas do Direito Natural sao aberra,oes da boa tradi,ao escolastica. ( ... ) Procedem more geometrico'.

v

·_

~
.et-c ~

Ge%~~01d;l

27Sobre Matthew HaJe.·ver em particular J. G. A. Pocock, The Ancienl Conslitulion
and lhe Feudal Law (Cambridge, 1957), cap. 7.
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f()!~~~S'~:rt~t;~-;;~~; ue ~am o o~j~tivo conscien_te )
das ciencias sociais efetuado em 1883 pelo fundador da Escola Aus(de a~oes humanas<: raz1a a tona urn problema que ex~gJa a elabora~ao
triaca de economia, Carl Menger, o Iugar central ocupado pelo pro'·aeuma teoria oc1al sistematica. Essa elabora~ao fo~ efetuad~ na seblema da forma~ao e~ de institui~oes e seu can'tter genetico,
gunda metade do seculo XVIII no campo da.e~onom1a pelos f1l6sofos
, .·
em todas as ciencias sociais, teve a mais completa reafirma~ao na Euda moral escoceses, liderados por ~dam Smlth e Adam Fergus~l!·
/J;J;J-ropa continental. Nos ultimos tempos ess_a....tradi\:ao_foi desenvolvida
Por outro !ado, suas implica~oes par~ a teoria politica foram magm~I{'!tfli~ffr.£tA__ Q..
de forma mais fecunda no campo da('"jiltr~~~~!_a--~~; ?o qual
camente formuladas pelo grande v1dente Edmund Burke, em CUJa
pelo menos algumas figuras de destaque tern plena consCJencia dessa
.
·-j-"
genealogian.
obra, porem, procuraremos em vao uma teoria sistematica. i';ias, e~- · (
Como o conceito de evolu~ao desempenhan\. papel central no dequanto na Inglaterra esse process~ .sof:ia novo golp7 com a mtrusao "JU1i/v'7.ti/V~· /lJ)ti?fJ1/&~I;;vJY?
/
. ;/
correr de nossa analise, e importante esclarecer alguns equivocos que
do construtivismo na forma do utihtansmo bentham1sta28 : na _Eur?pa
continental ele ganhava nova viiaiTa"mte~ as 'escolash1st6ncas de t[U. ,
lt~
ultimamente tornaram os estudiosos da sociedade relutantes em
lingi.iistica e de direit029. Depo1s que os fJI6sofos escoceses der~m ?s
..
utiliza-lo. 0 primeiro e a ideia erronea de ser este urn conceito que as
cienci~s sociais .t~maram emprestado d~ biologia ..o qu~ de ~at~ oco:primeiros passos, a ela~ora~ao sist_ei?ati~a da _abordagem evolucwms- tVLi./1 ·
ta com rela~ao. aos fenomenos soc1a1s fm real!zada s~bretudo na Ale/
reu fm o ~ontrano, e, se Charles Darwm consegm~" ap_hcar a .b~ol~g1a
manha, por Wi.Jbelm yon Humboldt e F.C. von Sav1gny. Nao pode/
urn conce1to que em grande parte aprendera das c1enc1as soc1a1s, 1sso
mos aqui examinar essa evolu~ao no campo da lingi.iistica, e~bora e~//} "
, f/ nao_ o torn a men~ importante em seu caf11E~_c!_~.2.r!gem:..foi na analise tenha sido por muito tempo o un_ico campo,. fora da cienc~a econo- / / . ~{NUvwttaA .se de forn;a~oes soclais como· a .liiigu~ ~a ~1, o <;ii.!:m.Q. e a m~
mica, em que se chegou a uma teona coerente, e o grau em que, des- :....---- ~ Jl.
que, no seculo XVIII, os conce1tos s1m1lares de evolu~ao e forma~ao
de os romanos, a teoria do direito foi fe~undada por concep~oes to~
~L{)0
?Z-C.
espontanea
de uma ordem foram por fim claramente formulados, for- l
71
madas de emprestimo aos gramat1cos merece ser melhor [' ~v
'
necendo as ferramentas intelectuais que Darwin e seus contempora-)
compreendido3o. Nas. ciencias sociais, foi atraves d~ s:guidor d.e Sa-.(./F)
.,-, :, ·l {
neos conse uiram aplicar ~~olu~~o bi_ol6gica.~s~es fil6so~oscfa-mo~
vigny, Sir Henry Mam~1, que a abordagem evoluciOmsta se n;mtro- 1txJ0'Vlf];Uvv·
raJ do seculo XVIII e as escofas h1st6ncas do d1re1to e da lingua bern
duziu na trad1~ao mglesa. E, no grande levantamento dos metodos
·
'
poderiam ser denominados - como alguns te6ricos da lingua do seculo XIX de fato se intitularam - darwinistas antes de Darwin33.
28Ver a significativa observa~ao de J. M. Guyau, La morale anglaise contemporaine
Urn te6rico social do seculo XIX que precisasse recorrer a Dar(Paris, 1879), pagina 5:
win para compreender a ideia de evolu~ao nao era digno de respeito.
Les disciples de Bentham comparent leur maitre a Descartes. 'Donnez-moi la
Infelizmente, alguns precisaram, e produziram ideias que, sob o nome
matiere et le mouvement' disait Descartes, 'et je ferai le monde'; mais Descartes ne parlait que du monde physique, oeuvre inerte et insensible. ( ... )
de 'darwinismo social'. foram desde en tao responsaveis pela descon-

fU {

·

1JfltCtu2

J

'Donnez-moi', peut dire a son tour Bentham, 'donnez-moi les affections humaines, la joie et la douleur, la peine et le plaisir, et je creerai un monde moral. Je produirai non seulement la justice, mais encore la generosite, le patriotisme, la philantropie, et toutes les vertues aimables ou sublimes dans leur purete et leur exaltation.'
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29Quanto .a i,nfluencia indireta de Edmund Burke sabre a escola hist6rica a lema, at raves l.l.
.. 1: r
r dos academ1cos de Hannover Ernst Brandes e A. W. Rehberg, ver H. Ahrens,
Dte / -yj()/'i··'.(J:.-1 {.{,
1
Rechtsphi/osophie oder das Naturrecht, quarta edi~ao (Viena, 1852), pagina 64, primei- ~-'~
'·. >l·
' .'
ra edi~ao francesa (Paris, 1838), pagina 54; e mais recentemente Gunnar Rexius, 'Stu11 ,j} , .i' ~/ ••
dien zur Staatslehre der historischen Schule', Historische Zeitschrift, CVll, 1911; Frie- .t/V!:C{t.,~W·-'
da Braun, Edmund Burke in Deutschland (Heidelberg, 1917); e Klaus Epstein, The Ge('
b .j
nesis of German Conservatism
(Princeton, .1966).
•
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lOVer Peter Stein, Regulae Juris (Edimburgo, 1966), cap. 3.
liVer Paul Vinogradoff, The Teaching of Sir Henry Maine (Londres, !904), pagina 8:
'Ele [Maine] abordou o estudo do direito principalmente sob a influencia da escola alerna de jurisprudencia hist6rica, que se formara em torno de Savigny e Eichhorn. As dis

lfl,/Q_·
(

.

serta~Oes contidas em Ancient Law sabre testamento, contrato, propriedade, etc., nao
deixam duvida quanta a sua grande dependencia das obras de Savigny e Puchta".

l2Sobre as raizes da antropologia social na obra dos fil6sofos sociais e do direito dos seculos XVIIl e XIX, ver E. E. Evans-Pritchard, Social Anthropology (Londres, 1915),
pagina 23; e Max Gluckman, Politics, Law and Ritual in Tribal Society (Nova Jorque,
1965), pagina 17.
llAlem de estudos recentes como J. W. Burrow, Evolution and Society: A Study in Victorian Social Theory (Cambridge, 1966); Bentley Glass (ed.), Forerunners of Darwin
(Baltimore, 1959); M. Banton (ed.), Darwinism and the Study of Society (Londres,
1961); Betty J. Meggers (editora da Anthropological Society of Washington), Evolution
and Anthropology: A Cemennial Appraisal (Washington, 1959); e C. C. Gillispie, Genest's and Geology (Cambridge, Mass., 1951), ver em particular, quanta a influencia de
David Hume sabre o av5 de Charles Darwin, Erasmus Darwin, H. F. Osborn, From
the Greeks to Darwin, segunda edi~ao (Nova lorque, 1929), pagina 217; F. C. Haber
em Bentley Glass (ed.), op. cit., pitgina 251; sabre o fato de que os tres descobridores
independentes da teoria da

evolu~ao,

Charles Darwin, Alfred Russell Wallace e Herbert
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com que o conceito de evolu~ao tern sido encarado pelos cientistas sociais. Existem, e clara, diferen~as importantes entre a forma
pela qual o processo de sele~ao atua na transmissao cultural que leva
a forma~ao de institui~oes sociais e a forma pela qual atua na sele~ao
de· caracteristicas biol6 icas inatas e na sua transmissao or heran a
~·/ erro do 'darwinismo social' foi tamar por objeto a sele-}
~ao de ind1viduos e nao a sele~ao de institui~oes e praticas; a sele~ao[
de aptidoes inatas dos individuos e nao a daquelas culturalment~
transmitjdas.Vvias, embora o esquema da teona darwm1sta s6 se aphque a estas ultimas de forma limitada, e seu uso literal conduza a graves distor~oes, o conceito basico de evolu~ao ainda permanece o mesmo em ambos os campos.
0 outro grande equivoco que levou ao descredito a teoria da evolu~ao social foi a ideia de que a teoria da evolu~ao consiste em 'leis de
evolu~ao'. lsso s6 poderia ser verdade num senti do especial da palaSpencer, se terem inspirado na teoria social, ver J. Arthur Thompson, 'Darwin's predecessors', em A. C. Seward (ed.) Darwin and Modern Science (Cambridge, 1909), pagina
19; e sobre Darwin em particular, ver E. Radl, Geschichte der biologischen Theorien, II
(Leipzig, 1909), pagina 121.
Ver tambem C. S. Peirce, 'Evolutionary love' (1893), reeditado em seus Collected
Papers, editados por C. Hartshorne P. Weiss (Cambridge, Mass., 1935), vol. 6, pagina
293: 'A origem das especies, de Darwin, simplesmente aplica ideias politico-economicas
de progresso a todo o reino da vida animal e vegetal'. Essa posi~i!o em seu con junto foi
bern sintetizada por Simon N. Patten, The Development of English Thought (Nova lorque, 1899), pagina XXIll: 'Assim como Adam Smith foi o ultimo fil6sofo da morale o
primeiro economista, Darwin foi o ultimo economista e o primeiro bi6logo'. Duas conhecidas passagens de Sir Frederick Pollock merecem tambem ser citadas, a primeira de
Oxford Lectures and Other Discourses (Londres, 1890), pagina 41:
A doutrina da evolu9i!o nada mais e que o mi:todo hist6rico aplicado aos fatos
da natureza; o mi:todo hist6rico nada mais e que a doutrina da evolu9ao aplicada as sociedades e institui~Oes humanas. Ao criar a filosofia da hist6ria natural (pois nao merece titulo menor a idi:ia que transformou o conhecimento da
natureza orgiinica de uma infinidade de frngmentos em urn todo continuo),
Charles Darwin trabalhava no mesmo espirito e visando ao mesmo fim que os
grandes estudiosos do direito publico, que, tao pouco atentos ao campo de
Darwin quanto este ao deles, construiram pelo paciente estudo do fato hist6rico a base de uma filosofia da politica e do direito s6lida e racional. Savigny, a
quem ainda nao conhecemos ou reverenciamos o suficiente, ou o nosso pr6prio
Burke, a quem conhecemos ou reverenciamos, mas a quem nunca poderemos
reverenciar o bastante, foram darwinistas antes de Darwin. E ate certo ponto o
mesmo pode ser dito do grande frances Montesquieu, cujo espirito inconstante
mas luminoso se perdeu numa gera9ao de formalistas.
A segunda passagem e de Essays in the Law (Londres, 1922), pagina II: 'Ancient Law
e The Origin of Species foram realmente o resultado, em campos diferentes, do mesmo
movimento intelectual - aquele que associ amos a palavra Evolu9ao'. A alega9ao de terem sido darwinistas antes de Darwin fora feita nestes termos pelos lingiiistas August
Schleicher, Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft (Weimar, 1867), e Max
MUller, 'Darwin's Philosophy of Language', Fraser's Magazine, VII, 1837, 662.
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vra 'lei', e certamente nao e verdade, ao contrario do que muitas vezes se pensa, no sentido da enuncia~ao de uma seqi.ii!ncia necessaria
de etapas ou fases especificas pelas quais o processo de evolu~ao deve
passar necessariamente e que, por extrapola~ao, leva a previsOes do
curso futuro da evolu~ao. A teoria da evolu~ao, em si, nao fornece
mais que a descri~ao de urn processo cujo resultado dependera de
enorme quantidade de fatos particulares, excessivamente numerosos
para que pudessemos conhece-los em sua totalidade, e, portanto, nao
permite previsoes do futuro. Por conseguinte, estamos restritos a 'explica~oes do principia' ou, simplesmente, a previsoes do padrao abstrato a que o processo obedeceraJ4.
~~i.§... fl_£_evolus_(!<L_g_eral, supostamente derivadas da
observa~ao, na verdade nao tern qualquer rela~ao com a legitima teoria da evolu~ao, que explica o processo. Originam-se das concep~oes
do historicismo de Comte, Hegel e Marx, totalmente diversas, e de
sua abordagem holi'StTca, e afirmarriU1Tianecessidade puramente mistica_deuque a evolu~ao siga 'certo <:_ur_so pn!de-terminado. Emb"ora se
'Cleva admitir que o significado original do termo 'evolu~ao' se refere
a urn 'desdobramento' de potencialidades ja contidas no germe, o
processo pelo qual a teoria biol6gica e social da evolu~ao explica o
aparecimento de diferentes estruturas complexas nao implica tal sucessao de passos especificos. Aqueles para quem o conceito de evolu~ao implica sequencia necessaria de 'etapas' ou 'fases' predeterminadas, a serem percorridas pelo desenvolvimento de urn organismo ou
institui~ao social, tern razao, portanto, ao rejeitar tal concep~ao de
evolu~ao, para a qual nao ha garantia cientifica.
Nesta altura mencionaremos, apenas de passagem, que as freqtientes tentativas de usar a ideia de evolu~ao, nao s6 como explica~ao do surgimento de normas de conduta, mas como base de uma
ciencia prescritiva da etica, tampouco encontram fundamento na legitima teoria da evolu~ao, estando antes entre aquelas extrapola~oes de
tendencias mencionadas acima na forma de 'leis de evolu~ao', para as
quais nao ha justificativa. lsto precisa ser dito porque ate mesmo alguns bi6logos ilustres, que certamente compreendem a teoria d::.. evolu~ao em si, chegaram a fazer asser~oes desse tipols. Mas o que prel 4E

de se temer, de fato, que alguns dos defensores mais entusiastas do evolucionismo
no campo da antropologia social, como os discipulos de Leslie A. White, ao combinarem a legitima evolu9ao 'especifica' com o que chamam de evolu9ao 'geral', do tipo
descrito acima, possam mais uma ,·ez levar ao descredito a abordagem evolucionista re,·ivificada: ver em particular l\1. D. Sahlins e E. R. Service, Evolution and Culture (Ann
Arbor, Mich., 1960).
35Ver C. H. \\'addington, The Erhical Animal (londres, 1960); T. H. Huxley e Julian
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tendemos agora e apenas mostrar que tais abusos do conceito de evolu<;:ao em disciplinas como a antropologia, a etica e tambem o direito,
abusos que por algum tempo o levaram ao descredito, tiveram por
base uma concep<;:ao equivocada da natureza da teoria da evolu<;:ao; e
que, se esta for tomada em seu significado correto, ainda sera verdade que as estruturas complexas, formadas espontaneamente, das quais
a teo ria social tern de tratar, s6 pod em ser compreendidas como resultado de urn processo de evolu<;:ao, e que, portanto, neste caso, 'o elemento genetico e inseparavel da ideia de ciencias te6ricas'J6,

A persistencia do construtivismo no pensamento atual

E dificil perceber ate que -ponto a falacia construtivista determinou,
nos ultimos trezentos anos, as atitudes de muitos dos mais indepen-

_de_Ilt_(!s ... e. ..c:~a.J_os_()~~P~I.:~?.oE_e~.. iA.1·ejej-¢tt-chrmodtrcimlo<rre"IJgfaOr
·explicava a fonte e os fundamentos da validade das normas marais e(
juri~icas tradicionai..s o. casionou a... r.ej.~i<;:ao dessas. pr?J!rias n?.!.~~~~~
med1da em que nao pudessem ser racwnalmente JUstlfJcadas.\ E a setis
senti do de assim 'libertar;
humana quemuitos dos
feitos
pensadores celebres desse periodo devem sua fama. Podemos ilustralo aqui tomando, quase ao acaso, alguns exemplos tipicosJ7.
Urn dos mais conhecidos e, obviamente, Voltaire, cujas ideias sabre o problema principal ...!!_que _deci_ic_aremos maior aten<;:ao
expressaram-se na exort -aJ.'se quiserdes boas leis, queimai as que!
(tenoes e azel_~~ct_S~38,iTnflli&icia ainda maior"foieXercldapor-Rous~
~se illsse, com razao, que, para eleJ9:

l

no

am.-enie.

Huxley, Evolution and Ethics 1893-1943 (Londres, 1947); J. Needham, Time, TheRefreshing River (Londres, 1943); eA. G. N. Flew, Evolutionary Ethics (Londres, 1967).
36Carl Menger, Problems of Economics and Sociology, editado por Louis Schneider
(Urbana, Ill., 1963), pagina 94.
37

A

frente desta tradi9ao, talvez se deva mencionar B. de Spinoza e sua afirma9ao em

Ethics (edi9ao Everyman, pagina 187), freqiientemente citada, de que 'o homem livre

e

aquele que vive unicamente segundo os ditames da razao'.
J8Voltaire, Dictionnaire Philosophique, s. v. 'Loi', em Oeuvres completes de Voltaire,
editadas por Hachette, tomo XVIII, pagina 432: 'Voulez-vous avoir de bonnes lois7
Brulez le votres et faites nouvelles'.
39R. A. Palmer, The Age of Democratic Revolution, vol. I (Princeton, 1959), pagina
114.
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Nao havia nem lei, exceto a lei criada pela vontade do~
homens vivos - essa foi sua maior heresia sob muitos pontos de vista, inclusive o cristao; foi tambem sua maior afirma<;:ao em teoria politica. ( ... ) 0 que ele fez, e foi suficientemente revolucionario, foi minar a fe de muitos na justi9a da
sociedade em que viviam.
~~~··
/
E o fez exigindo que a 'sociedade' fosse justa como se fora u~
Ger pensante.
/
A recusa em aceitar como obrigat6rias quaisquer normas de conduta cuja justifica<;:ao nao tivesse sido racionalmente demonstrada ou
'tornada clara e indubitavelmente conclusiva para cada individuo'4o
passou a ser urn tema sempre recorrente no seculo XIX. Dois exemplos esclarecerao essa atitude. No come<;:o do seculo, Alexander Herzen afirmava: 'Desejais urn compendia de regras, mas julgo que, ao
se atingir determinada idade, se devia ter vergonha de precisar usar
urn tal compendia [porque] o homem autenticamente livre cria sua
pr6pria moralidade'41. E, de modo muito semelhante, urn eminente fi-~
16sofo positivista contemporaneo afirma que 'nao se deve buscar o
poder da razao nas normas que ela dita a nossa imagina<;:ao, mas na
capacidade de nos libertarmos de todo tipo de normas a que fomos
condicionados pela experiencia e pelas tradi<;:oes'42,
A melhor expressao dessa atitude num pensador representativo
de nosso tempo e encontrada no relata feito por Lord Keynes, numa
palestra intitulada 'Minhas primeiras convic<;:oes' ('My early
beliefs')43, Falando, em 1938, da epoca em que tinha vinte anos, ou
seja, trinta e cinco anos antes, disse ele a respeito de si pr6prio e de
seus amigos:
Repudiavamos por completo a obriga<;:ao a n6s imposta de
obedecer a normas gerais. Reivindicavamos o direito de julgar cada caso individual por seus meritos, e a sabedoria, a
experiencia e o autocontrole para conseguir faze-lo. Essa era
uma parte impoitantissima de nossa cren9a, defendida com
energia e agressividade, e, para o mundo exterior, era nossa
40Edmund Burke, 'A vindication of natural society'. Prefacio em Works (Londres,
1808), pagina 7.
41A]exander Herzen, From the Other Shore, editado porI. Berlin (Londres, 1956), pilginas 28 e 141.
42Hans Reichenbach, The Rise df Scientific Philosophy (Berkeley, Calif., 1951), pagina
141.
43Citado em John Maynard Keynes, Two Memoirs (Londres, 1949), pagina 97.
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fismo', embora o termo nao seja de todo preciso. Para sermos mais
·----exaros,'deveriamos distinguir entre a atitude ainda mais primitiva que
~ entidades tais como a sociedade, atribuindo-lhes uma
mente, e que e corretamente chamada de antropomorfismo ou animismo, e a interpreta~ao ligeiramente mais sofisticada, que atrib~
dem e o funcionamento dessas entidades ao designio de algum organismo identificavel, e que e melhor caracterizada como intencionalismo, artificialismQ44, ou, como fazemos aqui, construtivismo. No entanto, essas duas tendencias interpenetram-se de modo mais ou menos
E acrescentou: 'No que me concerne, e tarde demais para mudar.
imperceptive!, e, para nossos fins, utilizaremos de maneira geral 'anSou e serei sempre urn imoralista'.
tropomorfismo', sem fazer a distin~ao mais acurada.
Para qualquer pessoa criada antes da Primeira Guerra Mundial,
Como praticamente todo o vocabulario disponivel para a analise
e 6bvio que, aquela altura, essa nao era uma atitude exclusiva do
~
das ordens espontaneas de que trataremos tern essas conota~Oes engaGrupo de Bloomsbury, mas uma atitude generalizada, compartilhada
&r~ftk.~ nosas, precisaremos ser ate certo ponto arbitrarios na sele~ao das papor muitos dos mais ativos e independentes espiritos da epoca.
Kt h,l,i "(, .v· ~-'Al /..::\)avras que pretendemos usar num senti do estritamente nao antropol)
"'
Vt.q(i'vLitJj"'vr- m6rfico, e daquelas que s6 usaremos quando quisermos implicar in0 ij
ten~ao ou plano. Para preservar a clareza, entretanto, e essencial que,
'
com rela~ao a muitas palavras, n6s as empreguemos somente para de-----~'
signar resultados de constru~ao intencional, ou somente para designar
( _Nossa linguagem antropom6rfica I
resultados de forma~ao espontanea, mas nao para ambos os fins. Al·-----~
gumas vezes, porem, como no caso do termo 'ordem', sera necessaria
utiliza-lo num sentido neutro, que compreenda tanto ordens espontaVemos com que profundidade a falsa interpreta~ao construtivista ou
intencionalista impregna nosso pensamento acerca dos fenomenos da
neas quanto 'organiza~Oes' ou 'ordena~Oes' ('arrangements'). Estes
sociedade qua-ndo examinamos o significado de muitos termos a que
dois ultimos termos, que s6 empregaremos para designar resultados
devemos recorrer para nos referir a eles. De fato, a maioria dos erros
de urn plano, ilustram 0 fato de que freqiientemente e tao dificil encontra os quais argumentaremos ao Iongo de todo este livro encontracontrar termos que sempre impliquem inten~ao, quanto e dificil ense a tal ponto integrada a nossa linguagem, que o uso de termos estacontrar aqueles que nao o fa~am. 0 bi6logo geralmente nao hesitara
belecidos Ievara o incauto uase necessariamente a conclusOes erro~
!}
em falar de 'organiza~ao', sem implicar cria~ao intencional, mas soan~. lmguagem que somos obrigados a usar desenvolveu-se no cui=l./J'I)\~ 0 1/JjJ.v~it!;/;{ ria estranho se dissesse que urn organismo nao s6 tern como e uma orode milenios, quando o hom~m.s6 era capaz de ~onceber uma or- £. (tfJ~)/72~eCMfl!L ganiza~ao, ou que foi organizado. 0 papel desempenhado pelo termo
em como produto de urn desJgmo e quando considerava prova da J'
f,j 'organiza~ao' no desenvolvimento do pensamento politico moderno e
a~ao de urn planejador pessoa~ qualquer ordem descob~rt~~osfen~-lJJ.p;.-.~{.UM/~:t'- . o significado que a moderna 'teoria da organiza~ao' !he atribui pareenos m conseqi.iencia, praticamente todos OS termos Oe que dispo. , _ 11
cern justificar, no presente contexto, urn a restri~ao de seu significado
mos para descrever essas estruturas ordenadas ou seu funcionamento
·
~
unicamente aos resultados da cria~ao intencional.
estao plenos da sugestao de que urn agente pessoal os criou. Por esse
~--uma vez que aaistli:i~ao entre uma ordem feita e uma ordem que \
se forma como resultado de regularidades das ~s:Oes de seus elementos.~\
motivo, conduzem normalmente a conclusOes equivocadas.
/
\Sera 0 t6pico principal do pr6xjmo capitu]o,':!,nao e precisO que nos
Ate certo ponto isso se aplica a todo o vocabulario cientifico. As
'alonguemos ma1s sobre o assunto no momento. E, no Volume II, exaciencias fisicas, nao menos que a biologia ou a teoria social, foram
minaremos mais detidamente o carater quase invariavelmente desoobrigadas a lan~ar mao de termos de origem antropom6rfica. Mas o tJiA .ft;;?JJ
J
fisico, ao falar de 'for~a·, de 'inercia', ou de urn corpo que 'age' sobre \
r
44 Yer J. Piaget, The Child's Conception of the World {Londres, 1929), pagina 359: 'A
outro, emprega esses termos num sentido tecnico de entendimento geral
crian,a come(:a procurando prop6sitos em toda parte e s6 secundariamente se interessa
e que pouco se presta a mal-entendidos. Falar, porem, de sociedade que
em classifica-los como prop6sitos das pr6prias coisas (animismo) e prop6sitos dos que
'age' evoca de imediato associa~Oes extremamente enganosas.
fazem as coisas {artificialismo)'.
Em geral, referir-nos-emos a essa propensao como 'antropomorcaractenstJca mais 6bvia e perigosa. Repudiavamos por
completo a moral usual, as conven~Oes e a sabedoria tradicional. Ou seja, eramos, no sentido estrito do termo, imoralistas ( ... ) nao reconheciamos nenhuma obriga~ao moral,
nenhuma san~ao interior a que devessemos nos sujeitar ou
obedecer. Perante os d:us, afirmavamos ser nossos pr6prios
ju\zes em nosso proprio julgamento.
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rientador da p_alavra 'social', que, sendo particularrr:ente esquiva, inv.<;J~
W'l!'if;[A,i,;:.go~/Inesm~ ~ ser expr_essa_me~te enu~~i~da nas co~tituic_9~s d~ al~~ns~.<:'''~;.:/<;-(-)
troduz confusao em quase qualquer frase em que se]a us ada.
patses, redtgJdas sob mspua<;ao po~ttvtst-~_,-~,,,1". ~~
J, · '-' :bd;..·;-z-CL;~vl-'
., ·
/'f) t'.J.fd;rw.. tl.-(?')1. ';tcv...-(;;v.l t
,. · " I , , Y,_ . , , •.
Descobriremos tam bern que ideias de aceita<;ao geral como a de
J,
:
(!(;·~;&[.,:;.)
1
que a sociedade ·~ge'. ou que 'trata' '. 'recompensa' ou ·~emunera' pe~rwt.-tdvv~/V'~vV
i>t;~~U!tlY (,-{.lr0--. • ijv
soas, ou que 'atnbm valor', 'possm' ou 'controla' ob]etos ou serv1;J, .. _J__
.7/_- 1
<;os, ou que e 'respo~savel por', 'culpada de' a_lg?, ou que tern uma
Razao e abstra~ao
x. _. . :,, . ... --( t:-p-~i.J_.Uf)/{.1_,._]/{R (/Zr./~~i.oj
'vontade' ou 'prop6s1to', pode ser 'Justa' ou 'mJusta', ou de que a
/J Wi/\.~rvwJ'-fJ;vw::>
v
economia 'distribui' ou 'aloca' recursos - sugerem todas uma falsa
v
interpreta<;ao intencionalista ou construtivista de palavras que podeOs aspectos da tradi<;ao cartesiana a que chamamos de construtivismo
riam ter sido usadas sem essa conota<;ao, mas que, quase inevitavelsao tambem muitas vezes denominados simplesmente racionalismo, o
que tende a gerar interpreta<;oes equivocadas. Tornou-se habitual, por
mente, levam quem as utiliza a conclusoes ilegitimas. Veremos que
tais confusoes estao na raiz das concep<;oes basicas de escolas de penexemplo, referir-se a seus primeiros criticos, em especial Bernard
Mandeville e David Hume, como 'anti-racionalistas'4s, o que deu a
samento muito influentes, que sucumbiram por completo a cren<;a de
."
impressao de que esses 'anti-racionalistas' estavam menos interessados
que todas as normas ~o frut()_pe i1_wen<;ao ou __9~
_c;o_n~_11_<;~Q_J~KR1idta,.JS? quando se supoe,_ o _:~u~ e er~ado, que todas\V\F:l7JiliJM.a //.f:!-u~t£.. em c~egar ao uso m.ais efi:az da razao d_o qu~ os que reivindicavam
as normas de condutk JUSta resultam de cna<;ao mtenc10nal tornam-se
.
.
espectalmente para SI a destgna<;ao de rac10nahstas. 0 fato, porem, e
como 0 de que todo poder. .. ra·z·e·r.leis. e ne_ce7saiVLI)'1 0 (.f.I.Arfl que OS
anti-racio_nalis:as insist_ei? em que, para tornar a raJnamente arbltrano, ou ode que deve sempre exJstJrumaJQ.f!!~__ultt~~--~ , J . . J;- ' _ tl '); za.o tao eflcaz quanto possJvel, e necessana uma coJEpreensao_slasJi::
I
da
l.ei
M ui fos dos velh os que. [t
..
__
__g·u· e_ obtemos de
5ra-cal5e<;as aa teona-p~htJca ~ m~tt~s das c~~cep<;~es que afetaram
II· . -: ~~<?~.:s.~.<:~-~~'!~-!l~.C>~Y~~Il}_DS ~Qm~c;~(!p~~ja_=-:::_C.Offip(et:;n_saQ__de que 0 raprofundamente a evolu<;ao das mshtm<;oes poht1cas sao produto dessa -~ (II &k , Vj/t,,t-"1 t ciO_nahsmo construttv1sta carece. Asstm, se o que se entende por raconfusao. Iss? se aplica especialmente aquela tradi<;ao da ~eoria_jur~ciomil_isirio eo desej_o de_tornat:__l!_t:_a:z!()_t~g-~ii£<!_Z_g!l.l!.f1!C?_£()ssl'lf_(!11_eu.
dica, que, mats d~ que qualquer o~tra, se orgulha ,de_t~r_evJt~do 1~
·1-'
.J:l~~E_no so~. u~__!acwnahs@)Se, no entanto, o termo significa que a?
ra~ente os c~ncettos antropom6rftc~s, a_ saber, tpos-tt-J-vtsnTO JUrnhco; · )
,
.
razao c_onsc~enf~ Cleve det~m~da_ac;:a.o_esp.ecifica~,_~ntag._~~-~ou\
pms, se exammado, revela fundar-se mte1ramente no que cham amos Oe[),:> T
urn racwnahsta 1e esse racwnahsmo me parece extremamente msensa.__
1
(falifclacOii.strutivi~Ie e, na verdade, urn dos principais produtos do 'f"l'Uil (t6YYv~) ;) !) to. Sem duvida, uma das fun<;oes da razao e decidir ate que ponto ela
·J i:)/vJ..-tW£P deve estender seu contro]e OU ate que 'ponto deve apoiar-se em outras
cOnstrutiYJSffi(JfaCionaJista, que, ao tamar ao pe da Jetra a expressao r::_·I ulag~segundo a qual o hom em 'fez' toda a sua cultura e institui<;oes, foi leva- (J f.,
•
,
1
for<;as que nao pode controlar inteiramente. E melhor, portanto, no
do a ilusao de que toda lei e produto de alguma vontade.
' "· ~ ' ~. .
tocante a esta questao, distinguir nao entre 'racionalismo' e 'anti-raOutro termo cuja ambigiiidade desorientou igualmente a teoria
'
') tM.A-,-Q_
cionalismo', mas entre urn racionalismo construtivista e urn racionasocial, sobretudo algumas teorias positi:<istas do direito, e que portan- •.
,7.:);,.
~
lismo
evolucionista, ou, nas palavras de Karl Popper, urn racio~-;:)j~~
11
to devemos mencionar de passagem, effu~)Trata-se de urn termo WV/.. '(,(..•,,() t't'J!(),;J.,. '
mo ingenuo e urn racionalismo critico.
quase indispensavel a analise daquela~ll1llras automantenedoras
Relacionadas ao sentido ambiguo do termo 'racionalismo' estao
1Jr1 ..
as ideias amplamente aceitas quanto a atitude para com a 'abstra<;ao'
que encontramos tanto em organismos biol6gicos quanta em ordens . p,t , (;/(. § v
so_cia~s__::_:?~~~~jTal fun<;ao p~de ser desempenhada sem que oj·y,_i-Qo ''-'[Zz..$--:1 'fi0v
pr6pria do 'racion~lis~o·. A p~Jav~a e muitas vezes utilizada ate para
'._@ente sml5a a que flm serve sua a£aqjMas o antropomurffsmo carac~_
#
destgnar uma tend~ncta desmedtda a abstra<;ao. EiltLe.taJltQ,,_~_pr_()prie~
, r-:
1 1
terist1co da tradi<;ao pos~tivi~ta_ I~vou a. urn a curiosa d_eturpa<;ao_: d~ f.f)71"Mtlfl. i/.;
VJ(X;
,~da~e car_Cl_~t~E~;~,9Q_iracion~lismo construtivista e, antes, a de na. o\.
"A
·{ •
( ~;e1tar a a~strac;:ao - a de nao reconhecer que os conceitos abstrat~s_J
descoberta de que urn a mst1tm<;ao serv1a a um~a func;:ao c~nclum~s Jl·'''/
4
que as pessoas que a desempenham devem faze-lo sob a dJre<;ao de/ tx..//Lv [_9/;r•t ~9'
urn meiO de fazer face a complexidade do concretor quea-nossa
~..:'.9E.!~~-hum~~· Assim, a ideia correta de quea!nstiTUT~ t{-'U-<.!._ 'VtrV v~i; 7~
·
45
propnedade prJVaaa serve a uma fun<;ao necessaria a manuten<;ao da 1 .
_,
Como eu pr6prio o fiz no passado, seguindo autores anteriores. As razt>es por que es1
ordem espontanea da sociedade ]evou a cren<;a de que, para tanto, era
.JL[;j;~GL<L·.e:L Vi!/..:...
~a .expressao _me J?ar~ce agora enganosa foram expostas em. minha confe.rencia pobr1.9 .t\ ··
necessaria o poder diretor de alguma autoridade - cren<;a que che- j . ;...- I{
,.~ .
Kin.. ds of._ral!.onalism' ems. P. P. Ei,
(
I
-~(f;z~
J, '· '/'
tt~,(}G~! .J?&l~IVVii~,;AI/;~r;;t~~~tX•?fjtfr./ /!;r)/_,)J1tll~Jl{(JlAA~:> . ./....(.>.1 VlLW/i[)l h: },U '.-f!:5"c~i •'Lfv
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faz~n:os,

fazemos o que
mas a frisar que isso e impassive!; e que so-It:. mas capazes de utJl!zar tanta experiencia nao porque a possuamos
nisfa, por outro laCIO, reconhece as abstra~L>es como o meio indispe~•
c.;:__ /,11J}tw
mas porque, sem o ~abermos, ela se incorporou aos esquemas de pen~
save! a mente para enfrentar u~a realidade ql}e_~la~~-!~~~E.~~de_c_oJ11: 1~·
pree~der por completo.flsso est a relacionaao· ao fa to de que, na persMt .· (/ 1 ,. sam en to q~e nos or~entam.
pechvacunstriffivtsta, a 'abstra~ao' e concebida como uma propriedac '- ~
1 'l;ifu:...{/VJ A poSH;ao aqm assumida permite duas interpreta~L>es erroneas
de restrita ao. P-~E~~!!Yl--C;2!~~£iE.!:te, ou aos conceitos, quando, n_a _f,,
que devemos ten tar evitar ~ Uma decorre ~o ~a to de que a a~ao orientada por norm as de que nao temos consctencta e freqilentemente quaverdade, ela e uma caractensttca de todos os processes que determ1- t t
.12
Uz..
:
~lificada de 'ins~intiva' ou 'intuitiva'. Essas ~alavras e~ si_ ~ao encernam a a~ao, muito ~ntes que surjam no pensa~ento c~nsci:_nte ou
1
que se e~pr~s.sem na l!ng~agei?~ Sempre que u_m t1po de sttua~ao evo- ,; ~(~. j{f~
ram grande pengo;_ entretant_o, am bas, ~spectalmente 'm_tmtiva', sereca num mdiVIduo uma disposJ(:ao para determmado padrao de respos- ita_~~ t-W~erem geralmente a percep~ao do particular e do relativamente conta, esta presente a ~ela~ao basica_ chamada de 'abstrata'. Se~ duvi_da,
.cr~to, quand~ o que nos_ interess_a aqui sao as capacidades que deteras faculdades pecul!ares de urn sistema nervoso central consistem JUS- r 1
~¢~mam propnedades mmto gerais ou abstratas das a~l>es empreenditamente no fato de que estimulos especificos nao evocam diretamente ~'Y?·t.-< 1 c..fv1..lCt.;_, V das. Tal como e geralmente usado, o termo 'intuitive' sugere urn atri'v
' 1:
buto nao apresentado pel as norm as abstratas que observamos em nosrespostas especificas, mas possibilitam a certas classes ou configura~L>es de estimulos estabelecer determinadas disposi~Oes com rela~ao ar::lt~ · e., 0 ~-...(_
sas a~L>es, sen do por isso melhor evita-lo.
...!,;_J_._ I . -;9A outra possivel interpreta~ao err6nea de nossa posi~ao e a de
classes de a~l>es, e que somente a superimposi~ao de muitas dessas -[disposi~Oes especifica a a~ao particular resultante. Esse 'p_rimado d_Q ~U..Cvv''- t-'- /lv·W~t.{..:, que a enfase por n6s conferida ao carater nao consciente de grande
abstrato', conforme o denominei em urn ensaiQ-46, sera pressuposto ao
parte das normas que regem nossa a~ao esta relacionada a concep~ao
Iongo de todo este livro.
de uma mente inconsciente, ou subconsciente, subjacente as teorias da
psicanalise ou 'psicologia da pro fundi dade'. Mas, conquanto ate cerA abstra~ao sera considerada aqui, portanto, nao s6 uma propriedade apresentada por todos os processes mentais (conscientes ou
to ponto ambas as perspectivas possam pretender uma explica~ao dos
mesmos fenomenos, na verdade sao totalmente diversas. Nao usareinconscientes) em maior ou menor grau, mas a base da capacidade do
n:os, e de fato a julgamos injustificada e inteiramente falsa, a concephomem de mover-se com exito num mundo que conhece de modo
~ao de ~rna me~te inconsciente que difere da mente consciente apenas
muito im~erfeito - ~;n_a~~~I'ta~ao a su~nora~ia .da maioria dos
fat()_§__pCU:ticulares-que..o..cercam::Nosso pnncipal obJehvoa<Jenfatizar
por ser mconsciente, mas que, sob todos os outros aspectos, opera da
as normas que regem nossas a~L>es e ressaltar a importancia central do
mesm_a maneira - racional e voltada para objetivos - que a mente
~arater..a
de todos os processes mentais.
,'
consc1ente. Nada acrescenta pressupor tal entidade mistica ou atrin-Asslm cbnsidera:aa; .a •'abst:rm;:a:o-na:C~gO"l:ltrea: mente prodUZI
I
C.·
buir as varias propensOes ou normas que em seu conjunto ~roduzem
por processes de 16gica a partir de sua percep~ao da realidade, e sim ,4 ~
a ordem complexa a que chamamos mente qualquer das propriedades
I uma propriedade das cate. gori~s .co_m as qu.ais opera - nao urn produ-:: ·.
;..;
apresen:adas pela ord~m resultante. Quanta a isso, a psicanalise pare1
LtQ_~a me~;-mas o_gu_e_COJ1~1J!lli.Jl. mer,tte.i Nunca ag1mos, e nunca po~t0i,1/f.zc;_· w.
ce_ ter tao-somente ~na~~ outro _fant~sma, do. qu?l, por sua vez, se
denamos ag1r, levando plenamente em conta todos os fatos de uma
'
afirma que rege o espmto no mtenor da maquma' 4 7 do dualismo
situa~ao especifica, e sim destacando sempre, como relevantes, apena
cartesiano.
alguns dos seus aspectos; nao por escolha consciente ou sele~ao deliberada, mas por urn mecanisme sobre o qual nao exercemos controle
voluntario.
Talvez tenha ficado claro agora que, ao enfatizarmos constantePor que as formas extremas do racionalismo
mente o carater nao racional de muitas d_e nossas a~l>es, visamos nao
leYam habitualmente a uma revolta contra a razao
construth'ista
a menosprezar ou a criticar essa maneira de agir, mas, ao contrario, a
salientar uma das razl>es pelas quais ela produz bons resultados; nao
a sugerir que deveriamos procurar compreender plenamente por que
Como conclusao deste capitulo introdut6rio, cabe fazer algumas ob-
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:6ve;~~u a~tigos~bre ~The primacy of the abstract', em A. ~-:;ler e J. R. Smi~
(eds.), Beyond Reductionism (Londres, 1969).

'

4

7Ver Gilbert Ryle, The Concept of Mind (Londres, 1949).
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s.erva"?es sobre.um_fen~meno 9ue.' embora transcenda o ambito
[t:t,yVJ/lO
?\
~o e a ~ompreensao dos_pod_~~e~_l!!!1J~~_9?,~--~-?. pensamento abstrato
I.Jvro, e de consideravel
ort em ara a com reensao de seus obJe- -Zm j~
com mawr clareza do que aquele ultra-racionalisfa 'cjue·-s-e-fornou a_-·
.!!__vo~~is imediat~l R~feri.m~-nos ao fato d~ o racwna Ismo cons- , K'l~~ ( L ~'1"(·1/1/_
fo~te primeira da ~parte do irracionalismo moderno e do totalit~Ufmsta, qu.e. nao aamJte. hmJtes para ~s ap.hca"oes da razao cons- ~ f\./',.AJ..P. 'ViJli'_e..J:.{;Q_ tansmo~ G: w: F 0egcl!: Ao escrever que 'a COrrente que se a peg a a
c1ente, ter ongmado, repet1das~~ na h!st6~%"~~'LI:~V_Q!~f!_.s;;mtr~-~ "C. r
·r ~~-·*'
abstra"ao eo lzberarrs;;Q, sobre o qual o concreto sempre prevalece, e
razaoj De fato, esse processo, no qual uma. conflan"a exc:_ss1v~ nos (01vvc 9'fY...&tf/;.LJ, que sempre sucumbe. na Jut~ contra este'4s,. J-:Iegel efetivamente descre~ •
veu o fato de que amda nao estamos suflc1entemente maduros para
po'tleres da razao conduz ao desengano e, ass1m, a uma rea"ao vwlen,,_ ./)f. -!/-- ,
nos submeter por qualquer intervalo de tempo a estrita disciplina da
ta contra o norteamento pela razao abstrata e a uma 9.f!l!.acao dq_s J)
podere.s da. ~ontade particular, nao e de modo algum paradoxa!, masJ:.Otu;~ f!J{{t(£2·tAM.wQ.... _ razao, e que constantemente permitimos as nossas emo"oes romper
,;'J •.•
l ....
v1 seus controles.
quase mev1tavel.
CJ
/cL
O.t.
({;J./JvCW"'-,Z,0
- '
.
.. " .
A ilusao que leva os racionalistas construtivistas usualmente a /
, .'
!. /
.A co_n f Janca no a b st ra t o nao
e, POlS, _consequencJa d~ u~a supe-

1;:;;v..

·t;; .

um• ontconbw•o d• vont.do oonsisto na ocon,a do quo a m•o podo

transcender o reino do abstrato, sendo capaz por si mesma de A~ter-:"

t··
""/1 k .
. 1

rfiMII-·

'"hma,a~, m_as autos do _uma _oompmns.o dos podms hm>tados do

nossa razao. E a supe~estJmacao dos poderes da razao que conduz a

.mi.""
quo a,oOS _:spodfim s•o o~ "'2.-.
de~¥~. eis.{C. ~ntu.-d·. ~., "e ~empre} .{;!Ji;vfl.N.4p. ~~. /i /»] rev~It_a con~r~ a subm1ss~o a norm as ~b~tr~tas. 0 ra:ionalismo co.nsenas em-cum. bmacao com 1mpurSos especificos, nao racwna1s, que . ..
1,_
y -· .. trutJVlsta r.eJ~_Jta a necess1da~e dessa dJsc1plma da ~azao porque se Jlui .

razao e capaz de determinar o que fazer, e sua funcao e essencial- /l 'Vlv'I.P )~'-f.i ~ de com a _JdeJa de q~e esta e_ capa~ de controlar d1retamente todos os
:
fatos partJculares; e e entao.Impehdo a uma preferencia pelo concreto
ente agir como urn freio a emo~~ ou orien1ar _a as;ao impelida 22!
denosreve.:·-~
s<:bre 0 abstrato, pelo particular sobre o geral, porque seus adeptos
utros fatoresJA'ilusao de que a razao ~ por~Si s6I
naO percebe~ O quanlO jj?Ij(~ffi COffi iSSO 0 alcanCe dO VerdadeirO
fO'qu.e deve~OS fazer, e que, portantO, t0d0 hOffieffi SensatO deve/fiYl.iU:VL·M,i "?\
. ~~ntr?le racwnal. A_ arr~gancw da r~zao se manifesta naq~e!es que
ria ser capaz de aderir ao e.sfor_co p~Ia. consecuc~o de fins comuns como membro de uma orgamza<;ao, dJssipa-se rap1damente quando ten, il ,
redJtam poder ~bnr m~~ da abstracao: chegar a urn dom.mw total
tamos po-la em pratica. Mas o desejo de usar nossa razao para trans- J~ C£-Ct'' .(LocZ.:. 'UV~?e d~ concreto e assim, pos~tJvament~, dommar o processo social. 0 deformar o conjunto da sociedade numa maquina racionalmente condu- / ;~ .. •• , )~ )/_. 1 , / ~~s~:~~~modelar a so?Iedade a m~agem,
ho~em !ndividual, qu.e
1
zida persiste, e, para realiza-lo, sao impostos a todos fins comuns que tLL-cz;t;cvvt
hw.t. ~:7/ £V>. • ,
bes te~ dommado ~ teona po1It1ca racwnahsta, e que atn.
1
nao podem ser justificados pela razao e nao podem ser mais que decii
bm .a Grande _SoCiedade prop~Iedades que some~te individuos ou
soes de vontades particulares.
g~mzacoes dehberada~-~_':_1 ados...!?o~ern possmr, gera urn empenhd /VI/'/{t..(j' ·
._ __
~
.
~nao apenas por ser (mas por tornar tuaoraclonal':': Em bora devamos
___J A revolta racwnahsta contra a ra::ao, se ass1m pode,:nos chama- /
nos e~forcar po~ aperfe1coar a soc1edade no senfido de que se torne
por
alvo
a
abstracao
do
pensamento.!Recusa-se
a
agradavel
nela v1ver • nao podemos aperfe1·ro'
" 1a
(-:---;Ia, tern
geralmente
· ·· d
d
6
, ·
., a -1 a no sen t'd
1 o de fazed " d
, aom1tJr que to o pensamento eve permanecer a strato em vanos
comportar-se moralmente . .E insensato a 11·c
·
· 6 d d
·
· ·
.
.
P ar os pa rues o compore etermm':lr mte1ratamento consc1ente aquelas consequ.. e"nc 1·as ·m
d"t d d
- ·
graus e que, portanto, nu_gca_e_crt.paz por SI s
'f' "'" 1\
,
d' · --·
1 preme 1 a as a a"ao Illmente acoes
espeCI
1cas~
razao e somente
uma ISCJn 1ma,1 uma
divi'dual , expressadas
por tudo que e· au 1en 1Jcamente
·
·
_
.
•
_
~--;-----OJ::..-•
•
soc1a
exceto
1
apreensao das hmJta<;oes das possit5iTiCfaaesoe a"ao ef1caz, que mmtas
. · '
eliminando-se 0 impremeditado _ 0
· ·f· ·
d
E
d" · 1'
•
• ·
que s1gm Icana e1Jmmar tu o
. ·
- f
d
veze~ nos
1ra apenas o q~e nao az:r. , ssa JsCip ma e necessan_a
aquilo a que chamamos cultura.
precJsamente porque nosso mtelecto nao e capaz de apreender a reahA Grande Soc·1·edade e a · ·1·
.
.
_
.
··
CIVJ 1za"ao que e1a tornou possnrel sao
dade em toda a sua complexidade. Embora o uso da abstra<;ao amphe
produto da crescente capac·dade d h
d
·
I
o omem e comumcar pensamen• b' d f "
d
d ·
·
o am_ 1t_o e enomenos que po emos ommar mte 1ect~a1mente, e1e o
to abstrato; e ao dizermos que a uilo ue todos 0 5 h
,
faz hm1tando o grau em que podemos prever os efe1tos de nossas
q
q
omens tern em
acoes, e, por consequencia, limitando tambem a certos tracos gerais o
48Ver G. W. F. Hegel, Philosophie der Weligeschichte, ed. G. Lasson, terceira edicao
grau em que podemos moldar o mundo a nossa vontade. Por isso, o
(Leipzig, 1930), e reeditado em Gese//schaft, Staat, Geschichte, editado por F. Biillow
liberalismo restringe o controle intencional da ordem global da socie(Leipzig, sem data), pagina 317: 'Die Richtung, die an der Abstraktion festhalt, ist der
Liberalismus, tiber den das Konkrete immer siegt, und gegen das er liberal! Bankrott
dade a aplica"ao daquelas normas gerais que sao necessarias a formamacht'. Esta passagem foi omitida em Vorlesungen tiber die Philosophie der Geschichte
cao de uma ordem espontanea, cujos detalhes n~o podemos prever.
em Werke (Berlim, 1837), vol. 9, ou em Jubiltiumsausgabe (Stuttgart, 1928), vol. 2, paTalvez ninguem tenha percebido essa vincula<;ao entre o J~;;
ginas 556-7.
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comum e a razao referimo-nos a sua capacidade comum de pensamento abstrato. Como, em grande medida, o homem usa essa capacidade sem conhecer explicitamente os principios abstratos que o norteiam, e nao compreende todas as razC>es pelas quais permite ser assim
guiado, produziu-se uma situa<;:ao em que a pr6pria superestima<;:ao
desses poderes da razao, de que o homem tern consciencia, levou-o a
desprezar aquilo que tornou a razao tao poderosa: seu carater abstrato. 0 nao reconhecimento de que as abstra<;:Oes auxiliam nossa razao
a ir alem do que poderia caso tentasse dominar todos os fatos particulares produziu uma legiao de escolas filos6ficas hostis a razao abstrata - filosofias do concreto, da 'vida' e da 'existencia', que exaltam a
emo<;:ao, o particular e o instintivo, e estao sempre prestes a alimentar
emo<;:Oes relacionadas a raca. nacao e classe.
___ _
Ass1m, o · racionalismo construtivista,
seu empenho por -sub; meter tudo ao controle racional, em sua preferencia pelo concreto e
1 em sua recusa a se submeter a disciplina de normas abstratas, acaba
\ por andar !ado a !ado com o irracionalismo. A constru<;:ao s6 e possi\ vel quando visa a fins especificos que, em ultima instiincia, serao ne'\ cessariamente nao-racionais; e nenhum argumento racional neles baseado
pode levar a concordiincia se esta ja nao estiver presente desde
1
•
,
•
\9 Ill!CJO.
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Kosmos e taxis
,I

0 homem de sistema (... ) imagina poder manejar os membros de uma grande
sociedade com a mesma facilidade com que a mao dispDe as diferentes pe<;as
sobre urn tabuleiro de xadrez. Nilo leva em conta que as pe<;as nao possuem
nenhum principio de movimento alem daquele que a mao lhes imprime; enquanto, no grande tabuleiro de xadrez da sociedade humana, cada pe<;a tern
urn principio de movimento que lhe e pr6prio, completamente diferente daquele que o legislativo resolva imprimir-lhe. Se esses dois principios coincidirem e
atuarem na mesma dire<;ao, o jogo da sociedade humana prosseguira desembara<;ada e harmoniosamente, contando com muita probabilidade de ser pr6spero e
chegar a born termo. Se forem opostos ou diferentes, o jogo envolvera enorme
sofrimento e a sociedade vivera constantemente no mais alto grau de desordem.

ADAM SMITH*

t;dl~-)

t& Jt!~/,

0 conceito de ordem
A analise desenvolvida neste livro tera por eixo o conceito de ordem,
e particularmente a distin<;:ao entre dois tipos de ordem a que provisoriamente chamaremos de ordem 'feita' ('made') e ordem 'resultante
de evolu<;:ao' ('grown'). Ordem e urn conceito indispensavel ao exame
de todos os fen6menos complexos, nele desempenhando, basicamente, o papel que o conceito de lei desempenha na analise de fenomenos
• Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (Londres, I 759), parte 6, cap. 2, penultimo paragrafo. Yale notar que esta passagem contem alguns dos termos e conceiws
basicos que deveremos empregar ao Iongo de todo este livro: a concep<;ao de uma ordem espontanea da Grande Sociedade em contraposi<;ao a uma ordena<;i!o intencional
dos elementos; a distin<;ao entre a coincidencia e a oposiriio das normas {princfpios de
movimenro) inerentes aos elementos e aquelas a estes impostas pela legisla<;ao; e a inte~
preta<;iio do processo social como urn jogo que prosseguira sem perturba<;Des se os dois
tipos de norma esti,·erem em harmonia, mas que produzira desordem se estiverem em
conflito.
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mais simplest. Afora ordem, nao ha termo adequado par:1 designa-lo,
em bora 'sistema', 'estrutura' ou 'configura~ao' ('pattern') possam ser
ocasionalmente usados. 0 termo 'ordem' tern, e claro, uma longa hist6ria nas ciencias sociais2, mas ultimamente vern sendo em geral evitado, principalmente em razao da ambigi.iidade de seu significado e de
·sua freqi.iente associa~ao com concep~Oes autoritarias. No entanto,
nao nos e passive! dispensa-lo, e teremos de nos precaver contra equivocos definindo com toda precisao o sentido geral em que o empregaremos, estabelecendo depois nitida distin~ao entre as duas diferentes
maneiras pelas quais tal ordem se pode originar.
_...------,
-J~,__designaremos sempre uma cond1rtio em que multi- 1
plos elementos de varios tipos se encontram de tal maneira relacionados entre si que, a partir de nosso contato com uma parte espacial ou
( temporal do todo, podemos aprender a formar expectativas corretas
i com relartio ao restante ou, pe/o '!!~tivas f1!:!.f._.f£11ham..p.La:.:
l)ipjJJiidade de se revelar corretasJSE claro que toda sociedade deve possuir uma ordem, nesse sentido, e que tal ordem freqi.ientemente existin't
sem ter sido intencionalmente criada. Como o disse urn eminente antrop6logo social, 'ha obviamente alguma ordem, coerencia e constancia na
vida social. Se nao houvesse, ninguem seria capaz de tratar da propria
vida ou de satisfazer as mais elementares necessidades'4.
Vivendo como. membros da sociedade e dependendo, para a satis-

!

IVer meu ensaio sobre 'The theory of complex phenomena', em F. A. Hayek, Studies
in Philosophy, Politics and Economics (Londres e Chicago, 1967). Na verdade, de inicio foi em decorrencia de considera~Oes puramente metodol6gicas que fui levado a retomar o uso do impopular conceito de 'ordem': ver tambem F. A: Hayek, The CounterRevolution of Science (Chicago, 1952), pagina 39: 'Se os fenomenos sociais nao apresentassem qualquer ordem exceto na medida em que fossem conscientemente planejados, de fato nil.o haveria espa~o para uma ciencia te6rica da sociedade e existiriam apenas, como muitas vezes se afirma, problemas de psicologia'. Nos estudos recentes, o
termo 'sistema' e freqilentemente empregado quase no mesmo sentido em que uso neste
livro o termo 'ordem', que ainda me parece preferivel.
2.Ao.que.Ju.d!Li!l'!.!ca, o usa corrente do conceit a de ordem em teoria politica remonta a
(Santo Agosti?hci:----'Ver em particular seu dialogo~ J.P. Migne (ed.), Patro/ogiae
p us sec. lat. 32147 (Paris, 1861-2) e, numa versil.o alema, Die Ordnung,
trad. C. J. Peel, quarta edi,ao (Paderborn, 1966).
3Ver L. S. Stebbing, A Modern Introduction to Logic (Londres, 1933), pagma 228:
'Quando sabemos como se ordena uma serie de elementos, temos uma base de inferencht'. Ver tambem Immanuel Kant, Werke (Akademie Ausgabe), Nachla:,s, ,-ol. 6, pagina 669: 'Ordnung ist die Zusammenftigung nach Regeln'.
4

Yer E. E. Evans-Pritchard, Social Anthropology (Londres, 1951), pagina 49; ver tambern ibid., pagina 19:
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da maior parte de nossas necessidades, de varias formas de coocom os demais, necessitamos claramente, para alcan~ar nossos objetivos, que as expectativas referentes as a~Oes dos demais nas quais se baseiam nossos pianos - correspondam aquilo que eles
realmente farao. Essa correspondencia entre as inten~Oes e as expectativas que determinam as a~Oes de diferentes individuos e a forma em
que a ordem se manifesta na vida social; e nos concentraremos de
imediato na questao de como surge essa ordem. A primeira resposta a
que nossos habitos antropom6rficos de pensamento quase inevitavelmente nos Jevam e que ela resulta necessariamente da criac;ao de uma
mente pensante'. E visto que a ordem tern sido geralmente interpretada como tal ordenac;ao (arrangement) intencional, o conceito tornouse impopular entre a maioria dos amigos da liberdade e tern sido aceito sobretudo por adeptos do autoritarismo. Segundo a interpreta~ao
autoritaria, a ordem na sociedade funda-se necessariamente numa re~e man do e ubediencia, ou numa estl u_1:_y.ra _\lier_{!r_quka do conjunto da soci_~;:g~~L?_vont~_g_e_q~Jmp.eriores-e, .. em ultima ins~.I-~fiill.!!!.<!._~l,l.!2IJ9ad~--i~PE~!.!I-~--U.JJ.ica. determina ..o que cad a in~o deve fazer.
No entanto, essa conotac;ao autoritaria do conceito de ordem deriva inteiramente da ideia de que a ordem s6 pode ser criada por forc;as externas ao sistema (ou 'ex6genas'). Nao se aplica a urn equillbrio
criado a partir de dentro6 (ou 'end6geno'), como aquele que a teoria
geral do mercado procura explicar. Uma ordem espontiinea desse genero tern, sob muitos aspectos, propriedades diferentes daquelas de
uma ordem feita.
pera~ao

E evidente que deve haver uniformidades e regularidades na vida social, que a
sociedade deve ter alguma especie de ordem, ou seus membros nao poderiam
viver juntos. E s6 por saberem que tipo de comportamento se espera deles e
que tipo de comportamento devem esperar dos demais nas varias situa~()es da
vida, e coordenarem suas atividades segundo normas e sob a orienta,ao de valores, que todos sao capazes de tratar dos pr6prios interesses. Conseguem fazer
previsOes, antecipar acontecimentos e viver em harmonia com seus semelhantes
porque todas as sociedades tern uma forma ou configura,ao que nos permite
descreve-las como urn sistema, ou estrutura, no qual e segundo o qual seus
membros vivem suas vidas.
sver L. S. Stebbing, op. cir., pagina 229: 'A ordem e mais evidente ali onde o homem
estew em a,ao'.
6Ver J. Ortega y Gasset, Mira beau o el politico (1927), em Obras Camp/etas (Madri,
1947), vol. 3, pagina 603: 'Orden noes una presi6n que desde fuera se ejerce sobre Ia
sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior'.
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As duas fontes de ordern

0 estudo das ordens espontaneas foi por muito tempo tarefa especifica da teoria economica, embora, e clara, a biologia, desde a sua origem, se tenha ocupado desse tipo especial de ordem espontanea a que
chamamos organismo. S6 recentemente surgiu no ambito das ciencias
fisicas, sob o nome de cibernetica, uma disciplina especifica que tambern tern por objeto os chamados sistemas auto-organizadores ou
autogeradores7.
A distincao entre esse tipo de ordem e outro que alguem tenha
criado colocando os elementos de urn a serie em seu Iugar, ou dirigindo seu movimento, e indispensavel para a compreensao dos processos
sociais, bern como para qualquer politica social. Ha varios termos
disponiveis para designar cada tipo de ordem. A ordem feita, a que ja
nos referimos como uma ordem ex6gena ou uma ordenacao, pode
ainda ser designada como uma construr;ao, uma ordem artificial ou,
especialmente.quando estamos tratando de uma ordem social dirigida,
como uma organizaftio. Por outro lado, a ordem resultante da evolur;ao, a que nos referimos como autogeradora ou end6gena, tern sua
designar;ao mais adequada na expressao ordem espontiinea. 0 grego
classico tinha uma vantagem: possuia palavras distintas para designar
os dois tipos de ordem, a saber: taxis, para uma ordem feita, uma ordem de batalha por exempJos, e kosmos, para uma ordem resultante
de evolur;ao, tendo originalmente significado 'uma ordem correta
num estado ou comunidade'9. Ocasionalmente, utilizaremos essas pa7Ver H. von Foerster e G. W. Zopf, Jr (eds.), Principles of Self-Organization (Nova
Iorque, 1962), e, sobre a antecipa<;ao dos principais conceitos da ciberni:tica por Adam
Smith, cf. G. Hardin, Nature and Man's Fate (Nova lorque, 1961), pagina 54; e Dorothy Emmet, Function, Purpose and Powers (Londres, 1958), pagina 90.
8Ver H. Kuhn, 'Ordnung im Werden und Zerfall', em H. Kuhne F. Wiedmann (eds.),
Das Problem der Ordnung (Sechster Deutscher Kongress fiir Philosophie, Munique,
1960, pub!. Meisenheim am Glan, 1962), especialmente pagina 17.
9Ver Werner Jaeger, Paideia: The Ideals of Greek Culture, trad. G. Highet, vol. I, segunda edi<;ao (Nova Iorque, 1945), pagina I 10, sobre a tramferencia, por 'Anaximan ..
dro de Mileto, do conceito de dike da vida social da cidade-estado para o rei no da natureza. (... ) Esta i: a origem da ideia filos6fica de cosmos: pois a pa!avra significava originalmente a ordem correta num estado ou comunidade'; e ibid., pagina 179: 'Assim o
cosmo do fisico se tornou, por urn curiosa retrocesso mental, o padrao de eunomia na
sociedade humana'. Ver tambem, do mesmo autor, 'Praise of law' em P. Sayre (ed.),
Interpretations of Modern Legal Philosophies: Essays in Honor of Roscoe Pound (Nov;; Iorque, 1947), especialmente pagina 358:
Urn mundo as1im 'justificado' poderia ser corretamente designado por outro
termo tornado da ordem social, um cosmo. Esta palavra aparece pela primeira

lavras gregas como termos tecnicos para designar os dois tipos de
ordem.
Nao seria exagero dizer que a teoria social comeca com a descoberta da existencia de estruturas ordenadas que sao produto da acao
de muitos homens, embora nao resultem de intenr;ao humana, e que
s6 devido a essa descoberta tern urn objeto. Em alguns campos isso e
hoje universalmente aceito. Embora em certa epoca os homens acreditassem que ate a linguaguem e a moral tinham sido 'inventadas' por
algum genio do passado, todos adinitem agora que elas sao conseqi.iencia de urn processo evolutivo cujos resultados ninguem previu ou
planejou. Mas em outros campos muitos rejeitam ainda a afirmar;ao
de que OS padroes de interat;aO de urn grande numero de pessoas podem evidenciar uma ordem que nao foi feita deliberadamente; na esfera economica, em especial, os criticos, por incompreensao, ainda ridicularizam a expressao 'mao invisivel', com que, na linguagem de
seu tempo, Adam Smith descreveu o modo como o homem e levado
'a promover urn fim que nao fazia parte de suas intencoes'w. Se reformadores indignados ainda Jamentam o 'caos' da vida economica,
insinuando uma completa ausencia de ordem, isso ocorre em parte
porque sao incapazes de conceber uma ordem que nao seja deliberadamente feita, e em parte porque, para eles, ordem significa algo que
visa a objetivos concretos, o que, como veremos, uma ordem espontanea nao pode ser.
Examinaremos adiante (Volume II, Capitulo 10) como se produz essa coincidencia de expectativas e pianos que caracteriza a ordem do mervez na 1inguagem dos fil6sofos j6nios; ao dar esse passo e estender o conceito
de dike a realidade como urn todo, eles trouxeram a luz a natureza do pensamento juridico grego e mostraram que este se baseava na rela<;ao da justi<;a
com o ser.
E ibid., pagina 361: 'A lei sobre a qual ela [a polis] se fundava nao era urn mero deereto, mas o nomos, que significava originalmente a soma total do que era respeitado por
todo costume vigente no que concerne ao certo e ao errado': e ibid., pagina 365, sobre
o fato de que mesmo no periodo de dissolu~ao da antiga fe grega no direito, 'a estrita
rela,ao do nomos com a natureza do cosmo nao era universalmente questionada'.
Para Arist6teles, para quem nomos esta relacionado a taxis e nao a kosmos (nr
Politics, 1287a, 18, e especialmente 1326a, 30: ho te gar nomos taxis tis esli), e caracteristicamente inconcebivel que a ordem resultante do nomos exceda o que o ordenador e
capaz de controlar, 'pois 4uem comandara essa grande multidao na guerra? ou quem
sera seu arauto, a menos que tenha os pulmOes de Estentor? '. A cria<;ao da ordem em
tal multidao constitui a seu ver tarefa que apenas os deuses podem executar. Em outra
obra (Ethics, IX, x, §}), chega a afirmar ser impossi,·el urn estado, isto e, uma sociedade ordenada, de cern mil pessoas.
IOAdam Smith, Wealth of Nations, editado por E. Cannan. ,·oJ. I. pag{na 421.
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cado e a natureza dos ·beneficios que dela auferimos. No momento
interessam-nos somente o fato de existir uma ordem que nao foi feita
pelo homem e as razOes por que isso nao e admitido com maior facilidade. A principal razao e que ordens como a do mercado nao se impoem aos nossos sentidos, precisando ser investigadas pelo intelecto.
Nao podemos ver, ou, de alguma maneira, perceber intuitivamente essa ordem de ac;:Oes dotadas de significado; somas apenas capazes de
reconstrui-la mentalmente investigando as relac;:Oes existentes entre os
seus elementos. Passaremos a nos referir a esse aspecto como ordem
abstrata, em contraposic;:ao a ordem concreta.

As propriedades distintivas das ordens espontiineas

Como em geral identificamos ordem a ordem feita, ou taxis, tendemos a atribuir a toda ordem certas propriedades que as estruturas deliberadamente feitas possuem em geral, e, no tocante a algumas des~opriedades, sempre possuem. Essas ordens sao relativamente
simp!e?1ou, pelo menos, Iimitam-se necessariamente a graus de com-)31-ex-idm'ie moderados o bastante pa~e seu <;~apaz
sJ~eende-Ios; geralmente sao~no sentido acima referido
de poaer--s-uaexistencia ser intuitivamente percebida pela observac;:ao;
e, por fim, como resultam de Criac;:ao intencional, ~invariavel
mente (ou serviram em determinada ocasiao) a um@o@.f®.de...seu
criador. Nenhuma dessas caracteristicas e necessariamente apresenta-- 'd~uma ordem espon.~nea, ou kosmoS)o grau de- compieXi9~)
<__Q~s.ta_~~o__ s~ Iimita ao quelim:a1nente-numana pode dominari. Sua
existencia nao se nianitest::cnecessariameJ!~ nossos sentidos, padendo basear-se em relac;:Oes puramente fiiJstrata~que s6 podemos reconstruir em nossa mente. E, nao tendosm-o&iada, niio e legftimo
dizer que tenha um prop6sito especifico, embora o conhecimento de
sua existencia possa ser-nos de grande valia na consecuc;:ao dos mais
diversos objetivos.
As ordens espontaneas nao sao necessariamente complexas, mas,
ao contrario das ordenac;oes humanas intencionais, podem alcanc;:ar
qualquer grau de complexidade. Uma de nossas principais teses sera
que ordens muito complexas, abrangendo maior numero de fatos particulares do que qualquer cerebra poderia apurar ou manipu!ar, s6
podem ser produzidas por meio de forc;:as que induzam a formac;:ao de
ordens espontaneas.
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As ordens espontaneas podem nao ser o que chamamos de abstratas, mas com freqtiencia consistirao num sistema de relac;:oes abstratas entre elementos que tambem sao definidos somente por propriedades abstratas e, por essa razao, nao serao intuitivamente perceptiveis e identificaveis, exceto com base numa teoria que explique
seu carater. A importancia do can1ter abstrato dessas ordens repousa
no fato de poderem perdurar enquanto todos os elementos particulares que as integram, e ate o numero destes, mudam. Para que essa ordem abstrata se preserve basta que se mantenha certa estrutura de relac;:Oes, ou que elementos de certo tipo (mas variflVeis em numero)
continuem a relacionar-se de determinada maneira.
0 mais importante, porem, e a relac;:ao de uma ordem espontanea
,Gorn---e--Goncei.to___ci_e_pro_Q.Qsito.jUma vez que essa ordem nao foi criadftt
por urn agente externo, a ordem como tal tampouco pode ser proposi-\
tada, ainda que sua existencia possa ser extremamente uti!
· divi-,
duos que se movem no seu ambito Mas, num ou ro sentido, tambem
se pode dizer que a ordem repousa em ac;:ao 'propositada' ('purposive') de seus elementos, 'prop6sito' significando, neste caso, e clara,
apenas que as ac;:oes dos elementos tendem a assegurar a preserva<;ao
ou a restaurac;:ao dessa ordem. 0 uso do termo 'propositado', neste
sentido, como uma especie de 'taquigrafia teleol6gica', como foi chamada por certos bi6logos, nao e contestavel desde que nao impliquemos uma consciencia do prop6sito por parte dos elementos, mas entendamos simplesmente que estes adquiriram regularidades de conduta propicias a manutenc;:ao da ordem - presumivelmente porque os
que agiram de determinadas maneiras obtivgfll.m_l:J-1!. ordem r~sl1Itante
m~ior- J;ro-b;it;maa.-ac-Cie_s_oiJrevi~"in-ciad"o-que os__ q~~--R~io fizer~~·E~-geraT;J)or~m~T!JrereiiveTevfta.r-nes-te-c-oilt~xto o termo 'prop6sito' e falar, em vez disso, de 'func;:ao'.

l

Ordens espontiineas na natureza

Sera elucidativo considerar brevemente o canl.ter de diversas ordens
espontaneas encontradas na natureza, uma vez que neste campo algumas de suas propriedades caracteristicas se destacam com maior clareza. 0 mu-ndo fisicO-nos-oferece muitos exemplos . de or_dens C()!llRl~x_as
que s6 poderiamos produzir utilizando as forc;:as conhecidas propicias
-a.-sua-forma~a.-c;;--e riunca colocando cada elemento ria devicta:·posi"(,':ao:
J amais -poden!mc)s pr-oduzir urn crista! ou urn compos to Organlco
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.comp!exo co!ocando OS varios atomos em posi~ao tal que formem 0
reticulado (lattice) de urn crista! ou o sistema baseado em aneis de
benzol que constituem urn compos to organico. Mas podemos criar~
condi~Oes nas quais eles se ordenarao dessa maneirry
·
0 que determina, nesses casos, nao apenas o carater geral do
crista! ou do composto que se formara, mas tambem a posi~ao particular de cada elemento nessas estruturas? 0 importante e que a regularidade da conduta dos elementos determinara o carater geral da ordem resultante, mas nao todos os detalhes de sua manifesta~ao especifica. A maneira particular pela qual se manifestara a ordem abstrata
resultante dependera, alem das normas que regem as a~Oes dos elementos, de sua posi~ao inicial e de todas as condi~Oes especificas do
ambiente imediato ao qual cada urn reagira no curso da forma~ao
dessa ordem. Em outras palavras, a ordem sera sempre uma adapta~ao a grande numero de fatos particulares que ninguem conhecera em
sua totalidade. ,~~-~---------------Devemos observar que uma configura~ao regular se constituira
portanto nao s6 se todos os elementos obedecerem as mesmas normas
e se suas diferentes a~Oes forem determinadas somente pela diferente
posi~ao de cada individuo em rela~ao aos demais, mas tambem, como
se verifica no caso do composto quimico, se houver diferentes tipos
de elementos que agem em parte segundo normas diferentes. Seja
qual for o caso, s6 seremos capazes de prever o carater geral da ordem que se formara, e nao a posi~ao especifica de cada elemento em
rela~ao a qualquer urn dos demak
Outro exemplo, tornado da fisica, e, sob alguns aspectos, ainda
mais elucidative. No conhecido experimento escolar em que a limalha
de ferro posta sobre uma folha de papel se dispOe ao Iongo de algumas das linhas de for~a de urn ima colocado embaixo do papel, podemos prever o modelo geral das cadeias que serao formadas pela interliga~ao das particulas de Iimalha; mas nao podemos prever - na gama de urn numero infinite das curvas que definem o campo magnetico - aquelas ao Iongo das quais essas cadeias se colocarao. lsso dependera da posi~ao, dire~ao, peso, aspereza ou lisura de cada particula de ferro e de todas as irregularidades da superficie do papel. As
for~as emanadas do ima e de cada uma das particulas de ferro interagirao assim com o ambiente, produzindo urn caso unico de configura~ao geral cujo carater sera determinado por leis conhecidas, mas cuja
manifesta~ao concreta dependera de circunstancias especificas que somos incapazes de determinar integniimente.
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Na sociedade, confiar na ordem espontanea
amplia e limita ao mesmo tempo nossos poderes de controle
· Uma vez que uma ordem espontanea resulta da adapta~ao de elementos individuais a circunstancias que afetam diretamente apenas alguns
deles, e que em sua totalidade nao precisam ser conhecidas, ela pode
estender-se a circunstancias tao complexas que mente alguma e capaz
de compreende-las todas. Por isso o conceito se torna particularmente
importante quando passamos dos fen6menos mecanicos aqueles 'de
mais alto grau de organiza~ao' ou essencialmente complexes, tais como os que encontramos nos reinos da vida, da mente e da sociedade.
Nesse caso estaremos frente a estruturas 'resultantes de evolu~ao' d~
tadas de urn grau de complexidade que assumiram - e s6 puderam
assumir - por terem resultado de for~as ordenadoras esponUineas.
/Por conseqiH~ncia, elas apresentam dificuldades especiais quando tenltamos explica-las ou influenciar seu carater. Dado que podemos, no
maximo, conhecer as normas observadas pelos elementos de varios tipos de que as estruturas se constituem, mas nao cada urn dos elementos e nunca todas as circunstancias especificas em que cada urn se encontra, nosso conhecimento ficara restrito ao carater geral da ordem
£l se constituir. E mesmo quando, como no caso de uma sociedade de
seres humanos, podemos estar em condi~Oes de alterar pelo menos algumas das normas de conduta a que os elementos obedecem, seremos
por esse meio capazes de influenciar somente o carater geral e nao o
detalhe da ordem resultante.
Isso significa que - embora a utiliza~ao de for~as ordenadoras
espontaneas nos possibilite induzir a forma~ao de uma ordem com tal
grau de complexidade (isto e, compreendendo tal numero de elementos, tal diversidade e variedade de condi~Oes) que nunca seriamos capazes de domina-la intelectualmente ou de ordenar seus elementos teremos menor poder sobre os detalhes dessa ordem do que o teriamos sobre os de uma ordem que produzissemos ordenando n6s mesmos seus elementos. No caso das ordens espontaneas, podemos, determinando alguns dos fatores que as conformam, fixar suas linhas
abstratas, mas seremos obrigados a abandonar os pormenores a circunstancias que desconhecemos. Assim, apoiando-nos nas fon;as espontaneamente ordenadoras, tornamo-nos capazes de ampliar o ambito ou abrangencia da ordem cuja forma~ao podemos induzir, precisamente porque sua manifesta~ao especifica dependera de urn numero
de circunstancias muito maior do que podemos apreender - e, no caso de uma ordem social, porque essa ordem utilizara o conhecimento
disperse entre todos os seus varios membros, sem que este venha ja-
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mais a se concentrar numa (mica mente, ou a se submeter aos processos intencionais de coordena~ao e adapta~ao realizados pela mente.
Por conseguinte, nosso controle sobre a ordem mais ampla e
mais complexa sera muito menor do que aquele que poderiamos exercer sobre uma ordem feita, ou taxis. A primeira tera muitos aspectos
sobre os quais nao exerceremos absolutamente nenhum controle, ou
que, pelo menos, nao seremos capazes de alterar sem interferir nas
forps que produzem a ordem espontanea, obstando-as. Qualquer deseja que possamas ter quanta a pasir;ao especifica de elementos individuais, ou a rela<;aa entre individuas ou grupos especificos, nao poderia ser satisfeita sem se perturbar a ordem global. Nao poderiamos
ter sabre uma ardem espontanea, da qual s6 seriamos capazes de influenciar aspectos abstratas, o mesmo poder que teriamos sabre uma
disposi<;ao concreta, ou taxis.
E importante observar que ha dais diferentes aspectos em que a
ordem pode ser uma questao de grau. A boa ordem de urn conjunto
de objetos au eventos depende de quantos atributos dos elementos
(au de suas rela<;oes) podemos aprender a prever. Sob esse aspecto,
ordens diferentes padem diferir entre si de uma destas maneiras, au
de ambas: primeiro, a ordena<;ao pode referir-se somente a urn m1mero muito pequeno de rela<;oes entre os elementos ou a urn grande numero dessas rela<;oes; segundo, a regularidade assim definida pode ser
grande no sentido de que sera confirmada em todas au quase todas as
circunstancias, au pode revelar-se apenas na maior parte dos casas,
permitindo-nos desse modo prever sua ocorrencia com relativo grau
de prababilidade. No primeiro caso, podemosprever somente alguns
trar;os da estrutura resultante, embora com grande seguranr;a; semelhante ordem seria limitada, mas poderia mesmo assim ser perfeita.
No segundo caso, seremos capazes de prever muito mais, mas somente com razoavel grau de certeza. Sera, porem, sernpre uti! saber da
existencia de uma ordem, ainda que esta seja limitada em urn au em
ambos os aspectos; pode ser preferivel ou mesmo indispensavel
apoiarmo-nos em for<;as espontaneamente ordenadoras, embora a ordem para a qual um sistema tende seja, na verdade, apenas mais ou
menos imperfeitamente alcanpda. A ordem de mercado, em particular, assegurara em geral apenas certa probabilidade de que as rela<;oes
previstas prevale~am; nao obstante, esta e a unica maneira pela qual
tantas atividades dependentes de conhecimento disperso podem ser
efetivamente integradas numa ordem unica.

As ordens espontilneas decorrem da
obediencia de seus elementos a certas normas de conduta

Ja assinalamos que a forma~ao de ordens espontaneas decorre do fato de seus elementos seguirem certas normas aa reagir ao ambiente
imediato. A natureza dessas normas ainda requer um exame mais
completo, em parte porque a palavra 'norma' ('rule') tende a sugerir
algumas ideias equivocadas, e em parte porque as normas que determinam uma ordem espontanea diferem, sob importantes aspectos, de
urn outro tipo de norma, necessaria a regula~ao de uma organiza<;ao
ou taxis.
Quanta a primeira questao, os exemplos que demos de ardens es-1
pontaneas da fisica sao instrutivos por demonstrarem claramente que •
as normas que regem as a<;oes dos eleme~tes-desse..ti.r>e-GI6-or~em..Ila01
precisam ser normas por eles 'conhecidas"' basta que os elementos de
fato se comportem de uma maneira que possa ser definida por tai~
normas. 0 conceito de norma, canforme o utilizamos neste contexto,
nao implica portanto que tais normas existam sob formas expressas
('verbalizadas'), mas somente que e passive! descobrir normas as
quais as a~oes dos individuos de fato obedecem. Para enfatizar isso,
falamos ocasionalmente de 'regularidade', ao inves de normas, mas
regularidade, e clara, significa simplesmente que os elementos se comportam segundo normas.
0 fato de que normas nesse sentido existem e atuam sem ser explicitamente conhecidas por aqueles que obedecem a elas aplica-se
tambem a muitas das normas que regem as a~oes dos homens, determinando assim a ordem social espontanea. 0 homem certamente nao
conhece todas as normas que orientam suas a<;oes no sentido de ser
capaz de expressa-las em palavras. Pelo menos na sociedade humana
primitiva, quase tanto quanta em sociedades animais, a estrutura da
vida social e determinada por normas de conduta que s6 se manifestam por serem de fato observadas. Somente quando alguns inte!ectos
come~am a discrepar em grau significative torna-se necessaria expressar essas normas de uma forma que permita comunica-las e ensina-las
explicitamente, corrigir o comportamento discordante e dirimir as divergencias de opiniao sabre o comportamento apropriado. Embora o
homem nunca tenha existido sem obedecer a leis, e claro que, por
centenas de milhares de anos, existiu sem as 'canhecer', no sentido de
ser capaz de enuncia-las.
Ainda mais importante neste contexto, porem, e que nem toda
regularidade no compartamento dos elementos assegura uma ordem
global. Algumas normas que regem o comportamento individual po-

I

r
46

Direito, legislar;ao e liberdade

deriam evidentemente impossibilitar de todo a forma~ao de uma ordem global. Nosso problema e que especie de normas de conduta produzira uma ordem social e que especie de ordem sera produzida por
normas especificas.
0 exemplo classico de normas de comportamento de elementos
que nao produzirao ordem e dado pelas ciencias fisicas: trata-se da segunda lei da termodinamica ou a lei da entropia, segundo a qual a
tendencia das moleculas de urn gas a se moverem em velocidades
constantes em linha reta produz urn estado para o qual se cunhou a
expressao 'desordem perfeita'. Do mesmo modo, e evidente que, na
sociedade, urn comportamento perfeitamente regular dos individuos
poderia produzir apenas desordem: se a norma prescrevesse a todo individuo tentar matar qualquer outro que encontrasse, ou fugir assim
que avistasse outro, o resultado 6bvio seria a completa impossibilidade de uma ordem em que as atividades dos individuos se baseassem
na colabora~ao com os demais.
Portanto, a sociedade s6 pode existir se, mediante urn processo
de sele~ao, tiverem evoluido normas que levam os individuos a se
comportar de maneira a tornar possivel a vida social. E preciso lembrar que, para esse fim, a sele~ao operani da mesma forma que entre
sociedades de diferentes tipos, isto e, sera orientada pelas propriedades de suas respectivas ordens; mas que, por sua vez, as propriedades
nas quais essa ordem se fundamenta serao propriedades dos individuos, a saber, sua propensao a obedecer a certas normas de conduta
sobre as quais assenta a ordem de a~ao do grupo.
Em outras palavras: numa ordem social, as circunstancias especificas a que cada individuo reagira serao as que ele conhece. Mas as
rea~oes individuais a circunstancias particulares s6 resultarao numa
ordem global se os individuos obedecerem a normas tais que produ.0Ill nma ordem.. Mesmo uma semelhan~a muito limitada no seu comportamento pode ser suficiente, desde que as normas obedecidas por
- . Tal ordem constituitodos sejam propicias a produ ao de u
ra sempre uma a apta~ao a multiplicidade de circunstancias conhecidas por todos os membros dessa sociedade em seu conjunto, mas nao
conhecidas em sua totalidade por ninguem em particular. Isso nao im-:plica necessariamellte que as varias pessoas, em circunstancias semelhantes, farao exatamente a mesma coisa, mas apenas que, para a forma~ao de uma tal ordem global, e preciso que, sob alguns aspectos,
todos os individuos sigam normas ineg!:!lvocas, ~-\Jas_a¢es~_s__e_
li~.__Em outras palavras, as rea~oes dos individu. os
ao que ocorre em seu ambiente s6 precisam ser semelhantes sob certos aspectos abstratos para garantir que resulte determinada ordem
global.
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A questao de importancia central tanto para a teoria social quan' to para a politica social e, pois, quais devem ser as propriedades das
normas para que as a~oes isoladas dos individuos produzam uma ordem global. Algumas dessas normas serao obedecidas por todos os individuos de uma sociedade porque o ambiente se apresenta as suas
mentes de maneira semelhante. Outras eles seguirao espontaneamente,
porque serao parte de sua tradi~ao cultural comum. Mas haven1 ainda
outras a que talvez precisem ser compelidos a obedecer, pois, embora
fosse do interesse de cada urn nao leva-las em conta, a ordem geral da
qual depende a eficacia de suas ac;:oes s6 advira se as normas forem
obedecidas por todos.
Numa sociedade moderna, baseada no interciimbio, uma das
principals regularidades do comportamento individual resultani da semeJhanc;:a das situa~oes em que a maioria dos individuos se encontra
ao trabalhar para auferir uma renda; o que significa que, normalmente, preferirao urn retorno maior por seus esforc;:os a urn menor e, com
freqi.iencia, farao maior esforc;:o em determinada direc;:ao caso as perspectivas de retorno melhorem. Esta norma sera seguida com freqi.iencia suficiente para conferir a essa sociedade certo tipo de ordem. Mas,
ainda que a maioria das pessoas observe essa norma, o canlter da ordem resultante permaneceni muito indefinido, e essa observancia por
si s6 certamente nao bastaria para !he conferir urn carater benefico.
Para que a ordem resultante seja benefica, e preciso que as pessoas
observem tambem certas normas convencionais, isto e, normas que
nao decorrem simplesmente de suas aspira~oes e de sua percep~ao de
rela~oes de causa e efeito, mas que sao prescritivas, dizendo-Jhes o
que devem ou nao fazer.
Examinaremos adiante, de modo mais completo, a relac;:ao precisa
entre os varios tipos de normas a que as pessoas de fato obedecem e a
ordem de ac;:oes resultantes. Trataremos sobretudo, nessa ocasiao, daquelas normas ue, por serem passiveis de alterac;:ao intencional, se
lQJ:.Ilam._.Q_p~l ms rumen o pe o qua QOdemos alterar__ ~__<?!.clt.m
resultante, a saber, as normas juridicas. Por ora, devemos deixar clarc)'(jlie, conquanto as normas em·que -se baseia uma ordem espontanea possam ser tambem de origem espontanea, nem sempre isso ocorrera. Embora nao haja duvida de que a ordem se tenha originalmente
formado de modo espontaneo em decorrencia de os individuos terem
observado normas nao deliberadamente feitas, mas surgidas espontaneamente, com o tempo as pessoas aprenderam a aperfeic;:oa-las. Fortanto, e concebiveJ que a formac;:ao de uma ordem espontanea dependa por completo de normas deliberadamente criadas. 0 canl.ter espontaneo da ordem resultante deve, pois, ser distinguido da origem espontanea das normas nas quais se fundamenta, e· e possivel que uma
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ordem que ainda devessemos chamar espontanea _repouse em normas
inteiramente decorrentes de cria~ao intencional. E. 6bvio que, na sociedade que conhecemos, apenas algumas das normas efetivamente
observadas - a saber, algumas das normas juridicas (mas nunca todas, mesmo desse tipo) - serao produto de cria~ao intencional, ao
passo que a maioria das normas morais e costumeiras sera fruto de
evolu~ao espontanea.
....--··'
Mesmo uma ordem baseada em normas feitas pode ter carater es.pontaneo, o que e demonstrado pelo fato de sua manifesta~ao especifica depender sempre de muitas circunstancias que o criador dessas
norm as nao conhecia nem poderia conhecer. 0 conteudo especifico
da ordem dependera das circunstancias concretas conhecidas apenas
pelos individuos que obedecem as normas e as aplicam a fatos que s6
eles conhecem. Sera atraves do conhecimento que esses individuos
tern tanto das normas quanto dos fatos particulares que normas e fatos determinarao a ordem resultante.

A ordem espontanea da sociedade
e constituida de individuos e organiza~oes
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Em qualquer grupo de homens suficientemente numeroso, a cola bora~ao se baseara tanto na ordem espontanea quanto na organiza~ao intencional. Nao h3. duvida de que para muitas tarefas limitadas a organiza~ao e o metodo mais poderoso de coordena~ao eficaz, porque nos
permite adaptar muito mais plenamente a ordem resultante aos nossos
desejos, enquanto nas ocasiOes em que, dada a complexidade das circunstancias a serem consideradas, temos de confiar nas for~as que
propiciam uma ordem espontanea nosso poder sobre o conteudo especifico dessa ordem e necessariamente limitado.
A coexistencia regular dos dois tipos de ordem em toda sociedade
de qualquer grau de complexidade nao significa, contudo, que possamos combina-los a nossa vontade. 0 que na verdade constatamos em
todas as sociedades hvres e que, embora grupos de homens se unam
em organiza~Oes para a consecu~ao de alguns fins especificos, a coordena~ao das atividades de todas essas varias organiza~oes, bern como
dos diversos individuos, e produzida pelas for~as que favorecem uma
ordem espontanea. A familia, a propriedade rural, a fabrica, a pequena e a grande empresa e as diversas associa~oes, e todas as institui~Oes
publicas, entre as quais o governo, sao organiza~Oes que, por sua vez,
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estao integradas numa ordem espontanea mais abrangente . .E aconselhavel reservar o termo 'sociedade' para designar essa ordem global
espontanea, de modo a podermos distingui-la de todos os grupos organizados que existirao em seu interior, bern como dos grupos menores e mais ou menos isolados como a borda, a tribo ou o cla, cujos
membros agirao, pelo menos sob certos aspectos, em obediencia a
uma orienta~ao central voltada para prop6sitos comuns. Em alguns
casos, sera o mesmo grupo que, as vezes - por exemplo, quando empenhado na maior parte de sua rotina diaria -, atuan't como uma ordem espontanea mantida pela observancia de normas convencionais
(conventional rules), sem necessidade de determina~Oes especificas
(commands), enquanto em outras ocasiOes, como na ca~a, na migra~ao ou no combate, agira como uma organiza~ao submetida a vontade de urn chefe.
A ordem espontanea a que chamamos sociedade tampouco precisa ter limites tao nitidos quanto os das organiza~Oes em geral. Com
freqtiencia havera urn nucleo, ou varios, de individuos mais estreitamente relacionados que ocupam posi~ao central numa ordem mais
frouxamente articulada porem mais vasta. Tais sociedades particulares no interior da Grande Sociedade podem surgir como resuhado da
proximidade espacial ou de outras circunsHincias especiais que produzem rela~oes mais estreitas entre seus membros. Diferentes sociedades
parciais desse genero freqi.ientemente se sobrepoem, e cada individuo,
alem de ser membra da Grande Sociedade, pode participar de inumeras outras sociedades parciais ou subordens espontaneas, bern como
de varias organiza~oes existentes no ambito da Grande Sociedade
abrangente.
------_
ntre as organiza~oes existentes no interior da Grande Socieaa-::.._,1
de, uma ocupa em era! posi~ao muito especial, aquela a que chama~_/
mos governo Embora seja concebivel que a ordem espontanea a que
cnamamos sociedade possa existir sem governo, desde que 0 minimo
de normas exigido para a forma~ao da mesma seja observado na ausencia de urn aparelho organizado para faze-las cumprir, na maioria
das circunstancias a organiza~ao denominada governo se torna indispensavel para garantir a sua observancia.
Essa fun~ao especifica do governo se assemelha a da equipe de
manuten~ao de uma fabrica, sendo seu objetivo nao produzir urn servi~o ou produto particular a ser consumido pelos cidadaos, mas fazer
com que o mecanisme regulador da produ~ao desses bens e servi~os
se conserve em boas condi~oes de funcionamento. Os prop6sitos para
os quais essa maquinaria e utilizada num dado memento serao determinados por aqueles que operam seus componentes e, em ultima instancia, por aqueles que !he compram os produtos.
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No entanto, a mesma organiza~ao encarregada de manter em ordem uma estrutura operacional que os individuos utilizarao com vistas a seus pr6prios fins, alem de garantir a observancia das normas
em que se baseia a ordem, devera tambem em geral prestar outros servi~os que a ordem espontanea nao tern condi~()es de fornecer de maneira adequada. Essas duas diferentes fun~()es do governo nao sao em
geral nitidamente separadas; nao obstante, como veremos, a distin~ao
entre as fun~()es coercitivas, pelas quais o governo faz cumprir normas de conduta, e as fun~()es de servi~o. pelas quais deve simplesmente administrar recursos postos a sua disposi~ao, e de importancia fundamental. Nesta ultima, o governo e uma organiza~ao entre outras e,
como as dernais, e parte de uma ordem geral espontiinea, enquanto
na primeira proporciona uma condi~ao essencial para a preserva~ao
da ordem geral.
Em ingles e possivel, e por muito tempo foi habitual, tratar desses dois tipos de ordem em termos da distin~ao entre 'sociedade' e
'governo'. Nao e necessario introduzir na discussao desses problemas,
enquanto se esta considerando urn unico pais, o termo, de forte conota~ao metafisica, 'estado'. Foi basicamente por influencia do pensamento da Europa continental, sobretudo o hegeliano, que, no curso
dos ultimos cern anos, se adotou amplamente o costume de falar do
'estado' (de preferencia com 'E' maiusculo) em casos em que 'governo' seria mais apropriado e preciso. No entanto, quem atua ou adota
uma politica e sempre a organiza~ao a que chamamos governo; e em
nada contribui para a clareza introduzir fora de prop6sito o termo
'estado' quando 'governo' e suficiente. Isso se torna particularmente
enganoso quando o termo 'estado', ao inves de 'governo', e usado em
contraposi~ao a 'sociedade' para indicar que o primeiro e uma organiza~ao e o segundo uma ordem espontanea.

As normas das ordens espontaneas e as normas organizacionais

--

u

rn a de nossas principals teses e que, em bora ordem espontanea e or- \
devam sempre coexistir, nao e,_Qossivel combinar esses doj§_
rincipios de ordem a nosso bel-prazer. )!sso e em geral pouco compreendido porque, para a determina~ao de ambos os tipos de ordem,
temos de nos valer de normas, e porque as diferen~as importantes entre as normas exigidas pelas duas modalidades de ordem freqiientemente nao sao percebidas.
aniza~ao
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r~certa medida, toda organiza~ao deve basear-se tarribem~em·
\)lOrmas e nao_s6-em...determinacoes esped~j 0 motivo, ~~.
e o mesmo por que uma ordem espontanea deve fundar-se somente
em normas, ou seja, dirigindo as a~oes de individuos por meio de
normas em vez de determina~oes especificas e possivel fazer uso de
conhecimento que ninguem possui em sua totalidade. Toda organiza~ao cujos membros nao sejam meros instrumentos do organizador s6
estipulara mediante determina~oes as fun~oes a serem executadas por
cada membro, os prop6sitos a serem atingidos e certos aspectos gerais
dos metodos a serem empregados, deixando que os detalhes sejam decididos pelos individuos com base em seu respective conhecimento e
em suas habilidades.
A organiza~ao se ve nesse caso em face do problema com que se
defronta qualquer tentativa de introduzir ordem em atividades humanas complexas: o organizador precisara exigir que os individuos que
deverao participar do trabalho utilizem conhecimentos que ele pr6prio nao possui. Em nenhum tipo de organiza~ao, salvo o mais rudimentar, e possivel conceber que todos os detalhes de todas as atividades sejam controlados por uma t'mica mente. Sem duvida ninguem foi
ainda capaz de regular deliberadamente todas as atividades desenvolvidas numa sociedade complexa. Se alguem urn dia conseguisse organizar plenamente tal sociedade, esta ja nao mais utilizaria muitas
mentes, passando a depender de uma {mica; sem duvida nao seria
uma sociedade muito complexa, mas uma sociedade extremamente
primitiva - e logo assim tambem se tornaria a mente cujo conhecimento e vontade regulasse todas as coisas. No planejamento de semelhante ordem s6 poderiam ser incluidos os fatos conhecidos e assimilados por essa mente; e, como apenas esse individuo teria o poder de
decidir quanto a a~ao, e assim adquirir experiencia, desapareeia por
completo aquela intera~ao de muitas mentes indispensavel ao desenvolvimento da mente individual.
0 que distingue as normas que governam a a~ao no ambito de
uma organiza~ao e terem de ser regras para a execu~ao de tarefas especificas. Pressupoem que o Iugar de cada individuo numa estrutura
fixa e estipulado por determina~ao e que as normas a que cada individuo deve obedecer dependem do Iugar que !he foi atribuido e das metas especificas que !he foram indicadas pela autoridade dirigente. As
normas, portanto, regularao apenas os detalhes da a~ao de funcionarios nomeados ou 6rgaos governamentais.
As normas organizacionais sao, pois, necessariamente, subsidiarias das determina~Oes, preenchendo as lacunas por estas deixadas.
Tais normas serao diferentes para os diversos membros da organiza~ao, segundo os varios papeis a estes atribuidos, e deverao ser inter-
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pretadas a luz dos objetivos fixados pelas determina<;Oes. Sem a atribui<;ao de uma fun<;ao e a defini<;ao dos fins visados por determina<;()es especificas, a norma abstrata por si s6 nao bastaria para infermar a cad a individuo o que fazer.
Em contrapartida, as normas que regem uma ordem espontanea
devem ser independentes de prop6sitos e devem ser as mesmas, senao
para todos os membros, pelo menos para a totalidade das classes de
membros nao identificados individualmente. Devem ser, conforme veremos, normas aplicaveis a urn numero desconhecido e indeterminavel
de pessoas e situa<;Oes. Terao de ser aplicadas pelos individuos a Juz
de seus respectivos conhecimento e prop6sitos; e sua aplica<;ao independera de qualquer prop6sito comum, que o individuo nao precisa
sequer conhecer.
Nos termos que adotamos, isso significa que as normas gerais de
direito sobre as quais a ordem esponHinea se funda visam a uma ordem abstrata, cujo conteudo particular ou concreto nao e conhecido
ou previsto por ninguem; ao passo que as determina<;Oes, bern como
as normas que regem uma organiza<;ao, servem a resultados particulares visados por seus dirigentes. Quanta rnais cornplexa a ordem pretendida, maior o papel das a<;Oes isoladas que deverao ser motivadas
por circunstiincias desconhecidas pelos que dirigern o conjunto, e
mais o controle dependera de norrnas e nao de deterrnina<;()es especificas. Nos tipos rnais complexes de organiza<;ao, de fato, a autoridade
suprema se Iimitara praticamente a atribuir fun<;Oes especificas e a fixar o objetivo geral, ao passo que a execu<;ao dessas fun<;Oes sera regulada exclusivarnente por normas - e, ainda assirn, por norrnas
que, pelo menos ate certo ponto, ·sao pr6prias das fun<;()es atribuidas
a pessoas especlficas. S6 ao passarrnos do maior tipo de organiza<;ao,
o governo - que, enquanto organiza<;ao, deve ainda dedicar-se a
uma serie lirnitada e determinada de prop6sitos especificos -, para a
ordern global da sociedade e que encontramos uma ordem baseada
exclusivamente ern normas e de carater inteiramente espontiineo.
A estrutura da sociedade moderna alcan<;ou o grau de complexidade que tern, e que supera de muito qualquer outro que poderia ter
sido alcan<;ado mediante organiza<;ao intencional, justamente por nao
depender de organiza<;ao, tendo-se desenvolvido, ao contrario, como
urna ordem espontanea. Na verdade, e clara, as normas que possibilitaram o desenvolvimento dessa ordem complexa nao foram de inicio
intencionalmente elaboradas corn vistas a tal resultado; mas os povos
que vieram a adotar normas adequadas desenvolveram uma civiliza_<;a~ que ~-Yitas- ve:zes-se-es~u a outros povos.
j~Jirmar que CleVerrios planejar deliberadamente a sociedade moderna
rorque eJa Se tornou Ii'i.O COmpJexa e, portanto, paradoxa], e resu]ta
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incornpreensao dessas circunstiincias.( Ao contrario, s6
podernos j:irEsei.-var.. uma ordem de tal cornplexidade nao pelo metodo
que consiste em dirigir seus rnembros, mas indiretarnente, fazendo
curnprir e aperfei<;oando as normas que propiciarn a forma~ao de
uma ordem espon~--------------«
Veremos que e impassive! nao s6 substituir a ordem espontanea
por organiza<;ao e ao mesmo tempo utilizar ao maximo o conheci- f
menta disperse de todos os seus membros, como tambem aperfei<;aar {
ou corrigir essa ordem nela-interler.indo por determina<;Oes diretas. ,'
Nunca sera racional adotar tal combina<;ao de ordem espontiinea e-cirganiza<;ao. Embora seja razoavel suplernentar as determina<;Oes que
regem uma organiza<;ao com normas subsidiarias, e usar as organiza<;()es como elementos de uma ordem espontanea, nunca sera vantajoso
suplementar as norrnas que regem urna ordem espontanea pelo recurso a determina<;()es isoladas e subsidiarias relativas aquelas atividades
em que as a<;Oes sao norteadas pelas norrnas gerais de conduta. Este e
o cerne da argumenta<;ao contraria a 'interferencia' ou 'intervencao'
na ordern do mercado. Essas deterrnina<;Oes isoladas que exigem a<;()es
especificas dos membros da ordem espontiinea jamais poderao aperfei<;oar essa ordem - levando ao contrario, necessariamente, a seu
rompimento - porque serao endere<;adas a uma parte de urn sistema
de a<;()es interdependentes, determinadas por informa<;ao e guiadas
por prop6sitos s6 conhecidos pelos varies individuos em a<;ao, mas
nao pela autoridade dirigente. A ordem espontiinea advem do fate de
cada elemento contrabalan<;ar todos os varios fatores que sabre ele
atuam, e ajustar todas as suas a<;Oes umas as outras, equilibria que sera destruido se algumas das a<;Oes forem determinadas por outro
agente com base em outros conhecimentos e a servi<;o de objetivos
diferentes.
Portanto, o que a argumenta<;ao geral contra a 'interferencia' implica e que, embora possarnos empenhar-nos ern aperfei<;oar uma ordem espontanea pelo exame e retifica<;ao das normas gerais sobre as
quais se fundamenta, e possamos suplementar seus resultados pelos
esfor<;OS de varias organiza<;Oes, nao nos e possiveJ aperfei<;oar OS resultados mediante determina<;()es especificas que privem seus membros da possibilidade de usar seu conhecimento em fun<;ao ·de seus
prop6sitos.
Analisaremos, ao Iongo deste livro, de que forma esses dois tipos
de normas serviram de modelo a dois conceitos de direito totalmente
diferentes, e como isso perrnitiu que autores, usando a mesma palavra
'direito', tenham falado na verdade de coisas diversas. Isso se manifesta com sua maier clareza na oposi<;ao que encontramos, ao Iongo
da hist6ria, entre os autores para quem direito e liberdade eram
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inseparaveisll e aqueles para quem eram incompativeis. Encontramos
uma Jonga tradi<;:ao, que se estende desde os gregos antigos e Cicero12,
atravessa a Idade Median, passa pelos Jiberais classicos como John
Locke, David Hume, Immanuel Kant1 4 e os fil6sofos escoceses da moral e chega ate diversos estadistas americanos dos seculos XIX e XX15,
liVer G. Sartori, Democratic Theory (Detroit, 1962), pagina 306:
Ha dais miH!nios e meio o homem ocidental procura a liberdade no direito ( ... )
[No entanto) o ceticisrno generalizado quanto ao valor da proter;ao juridica da
liberdade nao e injustificado. A razao disso e que nossa concepr;ao de direito
mudou; e que, em conseqiiencia, o direito ja nao nos pode dar a prote<;i!o que
deu no passado.
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para quem direito e liberdade nao podiam existir separadamente; ja
para Thomas Hobbes, Jeremy Bentham 16, muitos pensadores
francesesl7 e os positivistas juridicos modernos, o direito significa necessariamente uma usurpa<;:ao da Jiberdade. Esse aparente conflito entre Jongas estirpes de grandes pensadores nao significa que tenham
chegado a conclusOes opostas, mas simplesmente que usaram a palavra 'direito' em sentidos diferentes.

Os termos 'organismo' e 'organiza~iio'

12 Ver

Filon de Alexandria, Quod omnis probus fiber sit, 452, 45, edir;ao Loeb, vol. 9,
pagina 36: 'hosoi de meta nomou zosin, eleuteroi'. Sobre a liberdade na Grecia antiga,
ver em particular Max Pohlenz, The Idea of Freedom in Greek L1je and Thought (Dordrecht, 1962). Sobre Cicero e o conceito romano de liberdade em geral, ver U. von
Liibtow, Bliite und Verfa/1 der romischen Freiheit (Berlirn, 1953); Theo Mayer-Maly,
'Rechtsgeschichte der Freiheitsidee in Antike und Mittelalter', Osterreichische Zeitschriftfiir offenlliches Recht, N. F. VI, 1956; e G. Crifo, 'Su alcuni aspetti della liberta
in Roma', Archivio Giuridico 'Filippo Serafini', sexta serie, xxiii, 1958.
i3Ver R. W. Southern, The Making ofthe Middle Ages (New Haven, 1953), pagina 107

Cabe acrescentar algumas observa<;:oes acerca dos termos que, no passado, foram mais comumente empregados nas discussoes sobre a distin<;:ao examinada neste capitulo. Desde o come<;:o do seculo XIX os
termos 'organismo' e 'organiza<;:ao' foram frequentemente usados para contrapor os dois tipos de ordem. Uma vez que consideramos
aconselhavel evitar o primeiro termo e adotar o segundo num senti-

et seq.:
0 6dio ao que era governado nao pela norma mas pela vontade era rnuito profunda na Idade Media. ( ... ) Quanto mais se ascendia rurno a liberdade, quanto
mais subrnetido ao direito era o campo de a,ao, tanto menos ficava este sujeito
a vontade. ( ... ) 0 direito nao era inimigo da liberdade; ao contrario, o perfil
da liberdade era trar;ado segundo a atordoante variedade de complexes de leis
que evoluirarn lentamente ao Iongo desse periodo. ( ... ) Nobres e plebeus buscavam igualmente a liberdade, insistindo no aumento do numero de normas sob
as quais viviam. ( ... ) S6 quando a faculdade da liberdade era expressamente associada a condi<;ao de cavaleiro, burgues ou barao era passive! observa-la, analisa-la e mensura-la. (... ) A liberdade e uma criar;ao do direito, e o direito e razao em ar;ao; e a razao que torna os homens, como diriamos, fins em si mesmos. A tirania, seja do rei J oao ou do Diabo, e uma manifestar;ao da ausencia
do direito.
14Mais enfaticamente, talvez, Adam Ferguson, Principles of Moral and Political Scien-

ce (Edimburgo, 1792), vol. 2, p. 258 el seq.:
A liberdade nao e, como a origem da palavra o poderia sugerir, uma isen~ao
de toda restrir;ao; e, ao contrario, a mais eficaz aplica~ao de toda restri~ao justa a todos os membros de urn estado livre, sejam eles magistrados ou suditos.
Somente sob justas restrir;Oes pede cada individuo viver em seguranr;a, fj.
cando sua liberdade pessoal, sua propriedade ou a~ao inofensiva livres de interferencia. ( ... ) 0 estabelecimento de urn governo justo e eficaz e, entre todos
os atributos de uma sociedade civil, o mais essencial a liberdade: que cada urn
seja justamente considerado livre na mesma medida em que o governo sob o
qual vive e suficientemente poderoso para protege-lo, sendo ao mesmo tempo
suficientemente refreado e limitado para que nao haja abuso desse poder.
15Atribui-se a Daniel Webster a afirmar;ao de que

'a liberdade e filha do direito, dife-

rindo essencialmente da Iicenciosidade autorizada que transgride a justir;a'; e a Charles
Evans Hughes a de que 'Liberdade e Direito sao uma unica coisa, e inseparaveis'. Muitas afirma~Oes semelhantes foram feitas por estudiosos do direito da Europa continental no seculo passado, e. g., Charles Beudant, Le Droit individuel et l'etat ( Paris,
1891), pagina 5: 'Le Droit, au sens le plus general du mot, est Ia science de Ia liberte'; e
Karl Binding, que afirmou numa obra que 'Das Recht ist eine Ordnung menschlicher
Freiheit'.
16Ver J. Bentham, 'Principles of the civil code', em Theory of Legislalion, editado por
C. K. Ogden (Londres, 1931), pagina 98: 'Nao se podem fazer leis exceto a custa da liberdade'. Tambem em Deontology (Londres e Edimburgo, !834), vol. 2, pagina 59:
Poucas palavras, com suas deriva~Oes, foram mais perniciosas que a paiavra liberdade. Quando significa algo alem de mero capricho e dogrnatismo, significa
born governo; e se 'born governo' th•esse tido a sorte de ocupar na mente do
povo o mesmo Iugar que foi ocupado pela 'liberdade', dificilmente teriam sido
cometidos os crimes e loucuras que desgrar;aram e retardaram o progresso do
aperfeir;oamento politico. A defini~ao usual de liberdade - a de que e o direito de fazer tudo o que as leis nao proibem - mostra com que negligencia se
usam as palavras na linguagem habitual falada ou escrita; pois seas leis forem
mas, que sera da liberdade? e se as leis forem boas, onde reside seu valor? As
boas leis tern urn significado definido e inteligivel; buscam alcanr;ar urn fim evidentemente uti] por meios obviamente apropriados.
17Ver por exemplo Jean Salvaire, 'Autorite el liberte' (Montpellier, 1932), paginas 65 er
seq., segundo quem 'a completa realizar;ao da Iiberdade nada mais e, de fato, que a
completa abolir;ao do direito. ( ... ) Direito e Iiberdade sao mutuamente exclusives'.
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do especifico, talvez se imponham alguns comentitrios acerca de sua
hist6ria.
Era natural que a analogia com o organismo fosse usada desde a
Antiguidade para explicar a ordem espontanea da sociedade, visto
que os organismos eram a (mica forma de ordem espontanea de conhecimento geral. Eles constituem, de fato, uma forma de ordem espontanea, e como tal apresentam muitas das caracteristicas de outras
ordens espontiineas. Era, portanto, tentador tomar emprestado da
linguagem a eles referente termos como 'crescimento', 'adaptac;ao' e
'func;ao'. Mas os organismos sao ordens espontiineas de tipo muito
peculiar, possuindo tambem propriedades de modo algum apresentadas necessariamente por todas as ordens espontiineas; por conseqtiencia, a analogia logo se torna mais enganosa que elucidativais.
A principal peculiaridade dos organismos, a distingui-los das ordens espontaneas da sociedade, e que neles a maioria dos elementos
individuais ocupa lugares fixos que, pelo menos a partir do momenta
em que o organismo esteja maduro, conservam definitivamente. Em
geral, sao tambem sistemas mais ou menos constantes, consistindo em
urn numero fixo de elementos que, embora possam ser parcialmente
substituidos por outros equivalentes, mantem no espac;o uma ordem
facilmente perceptivel. Os organismos sao, conseqtientemente, nos
termos que adotamos, ordens mais concretas que as ordens espontaneas da sociedade, as quais podem ser preservadas mesmo quando o
numero total de seus elementos se modifica e os elementos individuais
trocam de Iugar. Esse carater relativamente concreto da ordem dos
organismos expressa-se no fato de que sua existencia como totalidades
distintas pode ser intuitivamente apreendida pelos sentidos, enquanto
a ordem espontanea abstrata das estruturas sociais geralmente s6 pode ser reconstruida pela mente.
A interpretac;ao da sociedade como urn organismo tern sido usada, quase invariavelmente, para corroborar ideias hierarquicas e autoritarias que nao encontram apoio no conceito mais geral de ordem espontanea. Na verdade, desde que Menenio Agripa, por ocasiao da
primeira secessao da plebe romana, utilizou a metafora organismica
para justificar os privilegios de urn grupo especifico, essa metafora
foi provavelmente usada inumeras vezes com prop6sitos semelhantes.
18Edmund Burke, 'Letter toW. Elliot' (1795), em Works (Londres, 1808), vol. 7, pagina 366:
Essas analogias entre corpos naturais e politicos, embora possam por vezes
ilustrar argumenta~Oes, nao apresentarn prova alguma da pr6pria validade.
Sao usadas com excessiva freqiiencia, sob pretexto de uma fisolofia capciosa,
para justificar a desesperan~a da pregui~a e da pusilanimidade, e para desculpar a ausencia de todo esfor~o varonil quando as necessidades prementes do
nosso pais rna is o exigem.
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A ideia de que se deve atribuir posic;l>es fixas a elementos especlficos
segundo suas distintas 'func;l>es' e a determinac;ao muito mais concreta pr6pria das estruturas biol6gicas se comparadas ao carater abstrato
das estr!.lturas espontaneas da sociedade tornaram de fato a concepc;ao organismica de valor muito questionavel para a teoria social. Essa
ideia foi usada ainda mais abusivamente que o pr6prio termo 'ordem'
quando interpretado como ordem feita ou taxis, e foi frequentemente
usada na defesa de uma ordem hierarquica, da necessidade de estratificac;ao, da relac;ao de mando e obediencia, ou da preservac;ao das posic;l>es estabelecidas de individuos especificos, tendo por esse motivo,
com razao, se tornado suspeita.
Por outro !ado, o termo 'organizac;ao' - muito utilizado no seculo XIX em contraposic;ao a 'organismo' para expressar a distinc;ao
que estivemos discutindoi9, e que conservaremos para designar uma
ordem feita ou taxis - e de origem relativamente recente. Ao que parece, passou ao uso geral na epoca da Revoluc;ao Francesa, em relac;ao a qual Kant uma vez observou que, 'na reconstruc;ao de urn grande estado recentemente empreendida por urn grande povo, a palavra
organizarao foi muitas vezes, e com propriedade, usada para designar
a instituic;ao das magistraturas e ate do estado em sua totalidade'2o. A
palavra se tornou tipica do espirito do periodo napoleonico2I e veio a
ser o conceito central dos pianos para a 'reconstruc;ao da sociedade'
dos principais fundadores do socialismo moderno - os saintsimonianos - e de Augusto Comte22. Ate que o termo 'socialismo'
passasse ao uso corrente, falar em 'organizac;ao da sociedade como
urn todo' era, de fato, a maneira considerada adequada de se referir
ao que agora chamamos de socialismo2J. Seu papel central, sobretudo
19Para urn usa caracteristico da distin~ao entre 'organismo' e 'organiza.;ao', ver Adolf
Wagner, Grondlegung der politischen Okonomie, I. Grundlagen der Vo/kswirtschajt
(Leipzig, 1876), § § 149 e 299.
20Ver Immanuel Kant, Kritik der Urteilskrajl (Berlim, 1790), Parte 2, se<;ilo I, § 65n:
'So hat man sich bei einer neuerlich unternommenen ganzlichen Umbildung eines grossen Yolkes zu einen Staat des Wortes Organisation haufig fiir Einrichtung der Magistraturen usw. und selbst des ganzen Staatski:lrpers sehr schicklich bedient'.
21Ver H. Balzac, Autre etude de femme, em La Comedie Humaine, edi~ao Pleiade, val.
3, pagina 226: 'Organiser, par example, est un mot de !'Empire et qui contient Napo!e6n tout entier'.
22Ver, par exemplo, a revista editada par H. de Saint-Simon e Auguste Comte, Organi·
sateur, reediiada em Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin (Paris, 1865-78), val. 20,
especialmentc pagina 220, na qual o objetivo do trabalho

e definido como

'D'imprimer

au XIX siecle le caractere organisateur'.
2JVer em particular Louis Blanc, Organisation du travail (Paris, 1839), e H. Ahrens,
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no pensamento frances durante a primeira metade do seculo XIX, foi
claramente percebido pelo jovem Ernest Renan que, em 1849, ja falava do ideal de uma 'organiza<yao cientifica da humanidade como a ultima palavra da ciencia moderna e sua ousada mas legitima
ambi<;:ao'24.
Em ingles, a palavra 'organiza<;:ao' aparentemente passou ao uso
geral por volta de 1790, como urn termo tecnico para designar uma
'ordena<;:ao sistematica para urn prop6sito definido'2s. Mas foram os
alemaes que a adotaram com especial entusiasmo e foi a seus olhos
que logo pareceu expressar uma qualidade peculiar na qual se supunham superiores aos outros povos. Isso chegou mesmo a provocar
uma curiosa rivalidade entre scholars franceses e alemaes que, durante a Primeira Guerra Mundial, engajaram-se numa batalha literaria
urn tanto comica, travada por sobre as linhas de combate, para decidir qual das duas na<;:Oes tinha maior direito a reivindicar a posse do
segredo da organiza<yao26.
Ao restringir neste estudo o termo a uma ordem feita ou taxis,
seguimos o que aparentemente se tornou o uso corrente na sociologia
e especialmente naquilo que e conhecido como 'teoria da
organiza<;:ao'27, A ideia de organiza<;:ao, neste sentido, e uma consequencia natural da descoberta dos poderes do intelecto humano e especialmente da atitude geral do racionalismo construtivista. Essa ideia
pareceu por muito tempo o unico processo pelo qual uma ordem que
atendesse aos prop6sitos humanos poderia ser deliberadamente alcanRechtsphi/osophie, quarta edi(:ao (Viena, 1852), sobre 'organiza,ao' como a palavra
magica dos comunistas e socialistas; ver rambem Francis Lieber, 'Anglican and Gallican liberty' (1848), em Miscellaneous Writings (Filadelfia, 1881), vol. 2, pagina 385:
0 fato de a liberdade galicana assentar na organizar;iio, enquanto a liberdade
anglicana tende a evolu,ao, explica por que na Fran,a as institui(:~es experimentaram urn aperfei,oamento e uma expansao tao reduzidos; mas quando se
busca uma melhoria, verifica-se a total aboli,ao da situa,ao anterior- urn inicio ab ova -, uma rediscussao dos primeiros principios elementares.
24
Ver Ernest Renan, L 'A venir de Ia Science (1890), em Oeuvres completes (Paris, 1949),
val. 3, pagina 757: 'ORGANISER SCIENTIFIQUEMENT L'HUMANITE, tel est done

le dernier mot de Ia science moderne, telle est son audacieuse mais li~gitime pretention'.
2

5Ver Shorter Oxford Dictionary, s. v. 'organization', que mostra, no entanto, que o
termo ja era usado por John Locke.

2

6Jean Labadie (ed.), L 'AIIemagne, a-r-el/e le secret de /'organisarion? (Paris, 1916).

7
2 Ver

Dwight Waldo, 'Organization theory: an elephantine problem', Public Adminisrration Review, xxx, 1961, e reeditado em General Systems, Yearbook of the Society
for General System Research, VII, 1962, cujo Yolume VI contem uma uti! coletiinea de
artigos sobre a teoria da organiza,ao.
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<;:ada, e ela e de fato o metoda inteligente e eficaz para a consecu<;:ao
de determinados resultados conhecidos e previsiveis. Mas, assim como
seu desenvolvimento e uma das grandes realiza<;:Oes do construtivismo, assim tambem 0 desprezo que demonstra pelos pr6prios limites e
urn dos seus mais graves defeitos. Nao leva em conta o fato de que o
desenvolvimento da mente capaz de dirigir uma organiza<;:ao, e o da
ordem mais abrangente em cujo ambito funcionam as organiza<;:Oes,
baseia-se em adapta<;:Oes ao imprevisivel, e que a unica possibilidade
de transcender a capacidade das mentes individuais e valer-se das
for<;:as 'auto-organizadoras' e suprapessoais que geram as ordens
es pon tan eas.

TRES

Princfpios e oportunismo

Recorrer com freqiiencia a principios fundamentais e absolutamente necessaria
das ben~aos da Jiberdade.

·I

a preserva~ao

CONSTITUI<;AO DA CAROLINA DO NORTE*

Objetivos individuais e beneficios coletivos

. j4/~\-u·~
A finalidade deste livro e demonstrar que urn estado de liberdade em
'1/J'2 · que todos possam usar seu conhecimento com vistas a seus prop6si-

vle l,'tJ. t/!e.....

aplica~ao

tos, limitados apenas por normas de conduta justa de
universa!, tendera a propiciar-lhes as melhores condi~oes para a consecu' iJ~lfoll'~tJ£(.-.,~ao de seus objetivos; e que tal sistema, provavelmente, s6 sera con1
A~./
r v.: quistado e mantido se toda autoridade - nela compreendida a da
-~;:&,_
maioria do povo - for limitada, no exercicio do poder coercitivo,
{/
por principios gerais com que a comunidade se tenha comprometido.
~fill ~'j
A liberdade individual, onde quer que tenha existido, resultou em
_ tJ(/ 'CQ
grande parte de urn respeito generalizado por tais principios, embora
Genl
estes nunca tenham sido plenamente expressados em documentos
constitucionais. A liberdade foi preservada por longos periodos porque tais principios, percebidos de maneira vaga e indistinta, nortearam a opiniao publica. As institui~oes com que os paises do mundo
ocidental tentaram resguardar a liberdade individual da progressiva
intrusao do governo sempre se provaram inadequadas quando transpastas para paises onde tais tradi~oes nao vigoravam. E essas institui~oes nao forneceram prote~ao suficiente contra os efeitos de novas asr

.

lyO

*Constitui~ao do Estado da Carolina do Norte. A ideia foi provavelmente tomada dos
Essays de David Hume, em Works Ill, pagina 482: 'Urn governo, diz Maquiavel, precisa muitas vezes ser reconduzido a seus principios originais'. Uma primeira versao deste
capitulo foi publicada em Towards Liberty, Essays in Honor of Ludwig von Mises
(Menlo Park, Calif., 1971), vol. I.

J
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A liberdade s6 pode ser preservada pela observancia

pirac;:Oes que hoje, mesmo entre os povos do Ocidente, assumem,
de principios, sendo destruida pela pnitica do oportunismo
muitas vezes, maior vulto que as concepc;:Oes mais antigas - concepc;:Oes que possibilitaram os periodos de liberdade em que esses povos
alcanc;:aram sua posic;:ao atual.
A partir da compreensao de que os beneficios da civi_Ii;;:ac;:ao baseiam-se
Nao procurarei apresentar aqui uma definic;:ao mais completa do
no uso de urn conhecimento maior do que aquele aph~avel em. qualq~er
termo 'liberdade', nem me estenderei sobre por que consideramos a
esforc;:o intencionalmente conjugado, segue-se que nao no~_e possJV~l
liberdade individual tao importante - ja o fiz em outro livrot. Mas
construir uma sociedade desejavel mediante a SJ~pl~s reumao dos vadevo dizer algumas palavras para explicar por que prefiro a f6rmula
..
, rios elementos que por si mesmos ~a~ecem dese]aY~JS. Embora provabreve pela qual repetidamente defini a condic;:ao de liberdade a saber
rl·~~tJ[
velmente todo aperfeic;:oamento benef1co deva ser fe~to. P?uco a pouco,
·
'
'
..
/ · ,..
- f
· t do por urn corpo de pnncJpiOS coerentes o
urn estado no qual cada urn pode usar seu conhecimento com vistas a
.z.- se cada passo nao or onen a
_
.b d d . d'1 1·d 1
seus prop6sitos, a frase classica de Adam Smith: 'Todo homem desL , 111
resultado tendera a ser uma supressao dabh er a em v _ua ··a com
1-;:J,,/>,
'
"i,J!)1.Vw~vV"'!-"'
~ d'
·
'to simples em ora em gera 1 nao se]
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0 porque Jsso e mm
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va
1
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er
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e
repou
buscar seu pr6pno bem-estar a seu pr6pno modo'2. A razao de minha
preen 1 o.
.
.
·
· · e·s que ela oferece rara~
· ·
' ·
t · dades de ac;:Oes JmprevJstas e JmpreviSlv 1
,
preferenc1a e que esta ultima f6rmula sugere, desnecessaria e lamentaum
d
decorrencia de determinada res·
·
·
mente
saberemos
o
que
per
emos
em
_
ve )mente, e de maneua nao mtencwnal, uma relac;:ao entre a defesa da
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f ms e, porem, pelo menos tao 1mportante para o altruista completo
It d
'f'co prev 1·51·vel· mas em geral nao se sabera o que
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1
gum resu a o espec1 1
,
quanto para o ma1s
d e. 0 s efeitos diretos de qualquer interferencia
.
- rematado egmsta. Para ser uma
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. na
. ordem do
mo certam~nte nao pressupO_e que se deva segmr a vontade de ou.J.fl. f-v~
J mercado serao imediatos e claramente visiveis na mawna
do~ casos,
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.{)·~!.;' .~ · ~z,7-- J:mais poderem;s s~ber to?os os :_ust_os da obtenc;:ao de determmados
o 'altruista' c?nsidera importante~.
.~ao prec1samos retornar aqUJ ao fato megave) ?e que OS efeitOS VL-LV _ "
suJtados por meio dessa mterferenCJa. _
.
benef1cos da v~nt~de de uma ~ess_o~ sobre as demms em geral s6 se
.f!~·
· dtviJi c.l:fP'f£Yr£.tiJZ.,1 Assim, quando decidimos cada ~uestao cons1derando apenas se~s
tornam perceptlVeJS quando 0 mdlVldUO age COffiO integrante do es- / (
~
merit OS aparentes, sempre superestJmamOS as vantagens da ,gestao
forc;:o conjunto de muitos, segundo urn plano coerente, e de que comL,/.:.,.. ( ~~
centralizada. Em geral, a primeira vista, nossa esco_l~a se fara entre
fre_qliencia o in~ivi_d~o ~solado pod~ e~contrar dificuldade em contri(A, JJ!/ " · ,·j;~1_0,.vt.{.:57certo ganho conh~cido e pal pave! e a simp!es pro?a?Jhda~e de que a!~
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bmr de forma SlgnJflcatJva para a ehmmac;:ao dos males que 0 preocu- o~T~
guma ac;:ao benefJca de pessoas desconhe~Jda_s SeJa JmpedJda. Se_ a es
pam profundamente. Mas e 6bvio que faz parte de sua liberdade poc~ colha entre liberdade e coerc;:ao for assJm ]Uigada uma questao de
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algumas fmahdades do altrmsta s6 seJam alcanc;:aveJs pela ac;:ao colet1·
0 efeito benHico da interven<;ao do Estado, especial mente sob forma da legt~va, com igual freqiiencia objetivos puramente egoistas tambem serao
la<;ao, e direto, imediato e, por assim dizer: visivel, enquanto seus efettos noct1
alcanc;:ados por esse meio. Nao ha relac;:ao necessaria entre altruismo e
vos silo graduais e indiretos, escapando a nossa percepc;ao. (._.:> Por :s~ a
] ·
·
- · d' ·
maior arte da humanidade encara necessanamente com excessn a bene\ olenac;:ao co et1va, nem entre egmsmo e ac;:ao Ill !Vidual.
. a mterven<;ao
.P
.
1. Esta d'IS to r<;a•o natural so
cta
governamenta
, ..pode ser compensa.
..
da pela existencia, numa dada sociedade, (... )de umaoptmao ou predtspost<;ao
IVer F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Londres e Chicago, 1960); Os fundafavoni.vel a liberdade individual, isto e, ao lmssez-fmre.
.
mentos da Jiberdade (Sao Paulo e Brasilia, 1983).
De modo semelhante, E. Ki.ing, Der Jncervenlionismus (~erna, 1941): pagina 360: 'Dte
tinstingen und gewollten Nachwirkungen der meisten wtrtschaftspolttlschen 1\lassnah2 Adam Smith, Wealth of Nations, editado porE. Cannan (Londres, 1930), vol. 2, pagi;en treten kurz nach ihrer !nkraftsetzung auf, die manchmal schwerer wHkenden Fernna 184; ver tambem John Locke, Second Treatise on Government, editado por P. Laswirkungen erst spii.ler'.
lett (Cambridge, 1960), se<;ao 2.2: 'uma Iiberdade de seguir minha pr6pria vontade em
todas as coisas, nos casos nao 'regulados pelas normas'.
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oportunismo4, a liberdade sera fatalmente sacrificada em quase todos
os casos. Considerando que numa situa9ao concreta dificilmente saberemos quais seriam as conseqiiencias de se permitir as pessoas escolher livremente, fazer com que a tomada de decisao dependa em cada
caso apenas dos resultados especificos previsiveis levara a progressiva
destrui9aO da liberdade. Provavelmente poucas restri90es a liberdade
nao poderiam ser justificadas pela alega9ao de nao sabermos que per; , , . . // ·
da especifica acarretarao.
/~~·i1l(;~)!l4AP
Os grandes pensadores do seculo XIX compreendiam plenamente
(J'jl1 v:IJ:;;. que a liberdade s6 pode ser preservada se for reputada urn principio
·J''(;i/1/"1.. {G{{iltv~upremo, que nao deve ser sacrificado a vantagens especificas, tendo
~ y. [;
.· /. . , u~ deles ch;gado a 9ualifi~a~ o liberalismo de ~istema de princiJCi!_'~;vdl.P•f<J[JJ pws's. Esse eo conteudo pnnc1pal de suas advertencJas sobre 'o que se
'I
(
~
ve e o que nao se ve na economia politica'6, e sobre o 'pragmatismo
·
que, contrariamente as inten90es de seus representantes, leva inexoravelmente ao socialismo'7.
Mas nenhuma dessas advertencias teve eco; e o progressive abandono de principios, conjugado a determina9ao cada vez mais forte
nos ultimos cern anos de se agir pragmaticamentes, e uma das mais
significativas inova9'0es no campo da politica social e economica.
Chega-sc mesmo a proclamar, agora, como a nova sabedoria de nossa
era, que devemos renegar todos os principios ou 'ismos' para conquistar maior dominio sobre nosso destino. Aplicarmos a cada tarefa
as 'tecnicas sociais' mais apropriadas a sua solu9fio, libertos de qualquer cren9a dogmatica·, parece a alguns o unico procedimento digno
de uma era racional e cientifica9. As 'ideologias', ou seja, conjuntos
1

:o

1

4Conforme pregou John Dewey, com efeitos tao profundos nos intelectuais americanos;
ver, por exemplo, seu ensaio 'Force and coercion', International Journal of Ethics, xvi,
1916, especialmente pagina 362: 'Justificar-se ou nao a for,a ( ... ) e, em substancia,
uma questao de eficiencia (incluindo a economia) dos meios na consecu,ao dos fins'.
lBenjamin Constant, 'De l'arbitraire', em Oeuvres politiques, editadas par C. Lou andre (Paris, 1874), paginas 71-2.
6frederic Bastiat, Ce qu'on voir et ce qu'on ne voir pas en economie politique (Paris,
1850), tradu,ao inglesa em seus Selected Essays in Political Economy, editados por G.
B. de Huszar (Princeton, 1964), seu ultimo e mais brilhante ensaio.
7Carl

Menger, Problems of Economics and Sociology, editado por L Schneider (Urbana, Ill., 1963).

sver W. Y. Elliott, The Pragmatic Revolt in Politics (Nova Jorque, 1928).
9Nessa linha, particularmente R. A. Dahl e Charles Lindblom, Politics, Economics and
We/fare (Nova lorque, 1953), paginas 3-18, e. g. pagina 16: 'Tecnicas e ni!o "ismos"
sao o cerne da a,ao racional no mundo ocidental. Tanto o socialismo quanta o capitalismo estao mortos'. E precisamente por isso que estamos a deriva.
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de principios, tornaram-se em geral tao impopulares quanto sempre o
foram aos olhos de aspirantes de ditador como Napoleao I ou Karl
Marx, os dois homens que conferiram a palavra 'ideologia' seu moderno sentido depreciative.
Se nao estou enganado, o desprezo pela 'ideologia', hoje em mo··,.c
:,.-da, OU pOr todos OS principiOS gerais OU 'ismos' e uma atitude tipica
!(..·""
.
It
de socialistas desiludidos que, for9ados a abandonar a pr6pria ideolo); 1• uf
gia pelas contradi90es que !he eram inerentes, concluiram que as ideologias sao erroneas e que, para sermos racionais, devemos dispensalas todas. Mas e impossivel ser orientado somente, como eles supOem,
por objetivos especificos e explicitos conscientemente adotados, e rejeitar todos os valores gerais cuja utilidade para a obten9ao de resultados especificos desejaveis nao pode ser demonstrada (ou ser orientado somente pelo que Max Weber chama de 'racionalidade voltada para objetivos'). Embora seja, reconhecidamente, algo que nao se pode
'provar' (ou demonstrar como verdadeiro), uma ideologia pode perfeitamente ser algo cuja aceita9ao generalizada e a condi9ao indispensavel a consecu9ao da maior parte de nossas metas especificas.
Esses pretenses 'realistas' modernos nao demonstram senao desprezo pela advertencia 'antiquada' de que, quando se come9a a interferir assistematicamente na ordem espontanea, e impossivel parar,
sendo portanto necessaria escolher entre sistemas alternatives. Agrada-lhes pensar que, procedendo experimentalmente e, portanto, 'cientificamente', conseguirao amoldar passo a passo uma ordem desejavel, escolhendo, para alcan9ar cada resultado particular desejado, o
que a ciencia lhes apresenta como o meio mais apropriado.
Visto que as advertencias relativas a esse modo de proceder tern
sido com freqiiencia mal compreendidas, como foi urn dos meus pri_)~ )-meir~s livros, t~l~-~-s_eja~~e:~~s.~r_0~__!!!ais algum.as palavras ~o~re.
A . tL£ltDlt:{)uas mten90~s_. (O que pretench af1rmar em 0 cammho da serVldaow(
1
.. VIJ '!! ("
/certamente -nao foi que todo afastamento, mesmo pequeno, daquilo
(que considero os princil?ios de uma_
_nos
ine_::
-tlutavelmente para urn s1stema totahtano. rMmha m~m-razer a
aaverfefiC!aque;-numaJillguagem--maisr·a-miliar, se expressa na frase:
'Se nao corrigir seus principios, voce vai se dar mal'. 0 fa to de isto
ter sido freqiientemente interpretado como referenda a urn processo
necessaria sobre o qual nao temos poder algum desde que o tenhamos
iniciado e urn simples indicio de quao pouco se compreende a imporUincia dos principios na determina9ao da politica e, em particular, de
como se negligencia por completo o fato fundamental de que, por
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nossas a~oes politicas, promovemos, sem o pretender, a aceita~ao de
principios que tornarao necessaria uma a~ao posterior.
Esses modernos 'realistas' irrealistas, orgulhosos da modernidade
do pr6prio ponto de vista, esquecem que estao advogando algo que a
maior parte do mundo ocidental ja pratica de fato ha duas ou tres gera~Oes e que e responsavel pelas condi~Oes da politica atual. Podemos
considerar que a era liberal de principios chegou ao fim no momenta
em que, ha mais de oitenta anos, W. S. Jevons disse, referindo-se a
politica social e econ6mica: '( ... ) nao podemos estabelecer normas firmes e fixas; devemos antes tratar cada caso em detalhe, segundo seus
meritos'11. Dez anos depois, Herbert Spencer ja falava da 'escola dominante de politica', a qual 'demonstra apenas desprezo por toda
doutrina que implique restri~Oes aos atos de oportunismo imediato',
ou dependa de 'principios abstratos'n.
Essa visao 'realista', que vern oominando a politica ha tanto tempo, nao produziu de modo algum os resultados desejados por seus defensores. Ao inves de termos alcan~ado maior dominio sobre nosso
destino, vemo-nos na realidade cada vez mais obrigados a seguir urn
caminho que nao escolhemos deliberadamente e frente a 'inevitavel
necessidade' de empreender novas a~oes que, embora nunca pretendidas, sao a conseqiiencia daquilo que fizemos.

~/

-c
0)\.IU....

~~

~As 'necessidades' da politica de governo
sao geralmente conseqiiencia de medidas anteriores

{j<"Y;'JVlf

J

~, i/

A freqiiente alega!;aO de que certas medidas politicas foram inevitaveis tern urn curiosa duplo aspecto. No que diz respeito aos desdobramentos considerados positivos pelos que o utilizam, esse argumento e
prontamente aceito e usado como justificativa das suas a~oes. Mas,
quando os fatos tomam urn rumo indesej{!Vel, a insinua9ao de que
nao decorrem de circunstiincias que escaparam ao nosso controle,
sendo antes efeitos necessarios de nossas decisOes anteriores, e rejeitada com desdem. A ideia de que nao temos inteira liberdade de escolher e seguir qualquer combinavao de caracteristicas que desejemos
conferir a nossa sociedade, ou de agrega-las num conjunto viavel 11 Ver o prefacio a W. S. Jevons,

The Stale in Relation to Labour (Londres, 1882).

12
Herbert Spencer, Justice: Being Part IV of the Principles of Ethics (Londres, 1891),
pagina 44.
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ou seja, de que nao podemos compor uma ordem social desejavel como urn mosaico, pela sele~ao dos elementos de nossa preferencia, e
que muitas medidas bem-intencionadas podem ter uma longa serie de
conseqiiencias imprevisiveis e indesejaveis -, parece intoleravel ao
homem moderno. Foi-Jhe ensinado que pode alterar a vontade tudo o
que ele mesmo fez e, inversamente, que tudo que e capaz de alterar
deve tambem ter sido feito por ele. Ainda nao aprendeu que essa ideia
ingenua deriva da ambigiiidade da palavra 'feito', que ja discutimos.
Na verdade, e claro, o principal motivo por que certas medidas
parecem inevitaveis e em geral algum efeito de nossas a~Oes anteriores
e das opiniOes defendidas no momento. A maioria das 'necessidades'
da politica governamental sao cria~ao nossa. Sou suficientemente idoso para ter ouvido muitas vezes, de homens mais velhos, que certas
conseqiiencias da sua politica, que eu previa, jamais ocorreriam; e
mais tarde, quando elas de fato ocorreram, para ter ouvido, de homens mais jovcns, que essas mesmas conseqiiencias tinham sido inevitaveis e totalmente independentes daquilo quP- de fato tinha sido
adotado.
Nao podemos obter urn conjunto coerente pela simples combina~ao de quaisquer elementos de nosso agrado porque a adequa!;aO de
qualquer ordena~ao especifica no interior de uma ordem espontanea
dependera de todo o restante desta, e porque qualquer mudan~a especifica que nela possamos introduzir pouca informavao nos dara sobre
seu funcionamento num contexto diferente. Urn experimento pode
apenas nos dizer se uma inova~ao se adapta ou nao a uma dada estrutura. Mas e ilus6rio esperar que possamos construir uma ordem coerente por experimenta9ao aleat6ria, com solu90es especificas para
problemas individuais, sem seguir principios norteadores. A experiencia nos proporciona muita informa!;aO sobre a eficacia de diferentes
sistemas sociais e econ6micos como urn todo. Mas uma ordem tao
complexa quanto a sociedade moderna nao pode ser intencionalmente
criada nem como urn todo, nem pela moldagem de cada parte em separado, sem se considerar o restant.e, mas somente pela adesao sistematica a certos principios ao Iongo de todo urn processo de evolu~ao.
Isso nao significa que tais 'principios' devem assumir necessariamente a forma de normas expressas. Com freqiiencia os principios
orientam a avao de forma mais eficaz quando se manifestam como
mero preconceito irrefletido, uma sensa!;iiO geral de que certas coisas
simplesmente 'nao se fazem', ao passo que, tao logo sao explicitamente formulados, come~a a especula9ao acerca de sua corre~ao e validade. Provavelmente e verdade que OS ingleses do seculo XVIII, por
serem pouco dados a especula~ao acerca de principios gerais, deixaram-se guiar por s6lidas ideias quanto a·s modalidades de avao politi-

~
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ca permissiveis muito mais firmemente que os franceses, tao arduamente empenhados em descobrir e adotar tais principios. Quando se
perde a certeza instintiva, talvez em ·conseqiiencia de tentativas malogradas de expressar verbalmente principios que foram 'intuitivamente'
seguidos, nao ha como recuperar essa orienta~ao senao procurando
uma formula~ao correta do que antes fora conhecido implicitamente.
A impressao de que os ingleses, nos seculos XVII e XVIII, atraves de seu dom de 'alcan~ar urn resultado satisfat6rio sem muito esfor~o intencional ou planejamento definido' ('muddling through') e
de seu 'talento para a concilia~ao', conseguiram construir urn sistema
viavel sem muito discutir principios, ao passo que os franceses, com
toda a sua preocupa~ao com pressupostos explicitos e formula~oes
claras, nunca o fizeram, pode portanto ser enganosa. A verdade parece ser que, embora pouco discutissem principios, os ingleses eram
muito mais firmemente norteados por eles, enquanto na Fran~a a
pr6pria especula~ao acerca de principios basicos impedia que qualquer conjunto de principios criasse raizes.

0 risco de se atribuir maior importancia as conseqiiencias
previsiveis de nossas as:oes que as .meramente possiveis

A preserva~ao de urn sistema de liberdade e tao dificil precisamente
por exigir a constante rejei~ao de medidas que parecem necessarias
para assegurar determinados resultados, rejei~ao motivada apenas pelo fato de que tais medidas conflitam com uma norma geral, muitas
vezes sem que saibamos quais serao os custos da nao observancia da
( norma em determinada situa~ao. A defesa da liberdade deve, portanto, ser dogmatica e nao fazer concessao alguma ao oportunismo, mesmo quando nao for possivel mostrar que, alem dos efeitos beneficos
conhecidos, algum resultado prejudicial especifico tambem decorreria
de sua transgressao. A liberdade s6 prevalecera se for aceita como urn
principia geral cuja aplica~ao a casos p,articulares nao requer justificativa alguma. E, pois, urn equivoco censurar o liberalismo classico
por ter sido excessivamente doutrinario. Sua falha nao foi o excessivo
apego a principios, mas sim a carencia de principios suficientemente
definidos para !he fornecer uma orienta~ao clara, e o fato de muitas
vezes ter-se limitado aparentemente a aceitar as fun~oes tradicionais
do governo e se opor a todas as novas. A coerencia s6 e possivel mediante a ado~ao de principios categ6ricos. Mas o conceito de liberda-
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de que norteava os liberais do seculo XIX era, sob muitos aspectos,
tao vago que nao proporcionava orienta~ao clara.
As pessoas s6 se oporao aquelas restri~oes a liberdade individual
que se lhes afigurem como o remedio mais simples e direto para urn
mal reconhecido se prevalecer uma s6lida confian~a em principios definidos. Perde-se essa confian~a e se opta pelo oportunismo em parte
por ja nao se possuir quaisquer principios que possam ser racionalmente defendidos. Os principios gerais aceitos numa determinada
epoca nao foram adequados para decidir 0 que e ou nao permissive!
num sistema de liberdade. Ja nao temos sequer uma designa~ao que
todos compreendam para o que e indicado apenas de modo vago pela
expressao 'sistema livre'. Certamente nem o termo 'capitalismo' nem
a expressao laissez-jaire o designam de forma adequada; e ambos sao,
compreensivelmente, mais populares entr~nim" os que entre os
defensores de urn sistema de liberdade( ·(.~p2talismo'} urn termo
apropriado, no maximo, para a realiza~ao·pareillide-uin tal sistema
em determinada fase hist6rica, mas sempre enganoso porque sugere
urn sistema que beneficia sobretudo os capitalistas, quando na verdade e urn sistema que impoe a em pres a uma disciplina que desagrada.
qs .. administradores e da qual todos eles procuram esquivar-se. 0
(laissez-faitTlJunca passou de urn principia geral. Na verdade repre5entou-umprotesto contra abusos do poder governamental, mas jamais ofereceu urn criteria que permitisse decidir que fun~oes competem ao governo. Praticamente o mesmo se aplica aos termos 'livre iniciativa' ou 'economia de mercado' que, sem uma defini~ao da livre
esfera do individuo, pouco significam. A expressao 'liberdade sob a ,
egide do direito' ('liberty under the law'), que em determinada epoca
talvez transmitisse a ideia essencial melhor que qualquer outra, tornou-se quase sem sentido, porque tanto 'liberdade' quanto 'direito'
deixaram de ter significado claro. E o unico termo que no passado era
ampla e corretamente compreendido, ou seja, 'liberalism a', foi, 'como suprema mas involuntaria homenagem, expropriado pelos adversaries desse ideal' 13.
0 leitor Jeigo pode nao ter plena consciencia do quanto ja nos
afastamos do ideal expresso por esses termos. Embora o jurista ou o
cientista politico possam perceber de imediato que estarei defendendo
urn ideal praticamente extinto e nunca completamente posto em pratica, provavelmente a maioria das pessoas acredita que algo semelhante
a ele ainda rege as questoes publicas. Por nos termos afastado desse
ideal muitissimo mais do que o supoe a maioria das pessoas, e tambern porque esse processo, a menos que seja logo detido, transforma<

DJ. A. Schumpeter, History of Economic Analysis (Nova Jorque, 1954), pagina 394.
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ra por seu pr6prio impulso a sociedade livre numa sociedade totalitaria, impOe-se reconsiderar os principios gerais que norteiam nossas
ac;Oes politicas. Ainda desfrutamos de alguma liberdade porque certas
propensOes tradicionais, mas em n'!pida extinc;ao, tern obstruido o
processo pelo qual a l6gica inerente as mudanc;as ja feitas tende a se
impor num campo cada vez mais amplo. No atual clima de opiniao, a
vit6ria final do totalitarismo nao passaria, de fato, da vit6ria final
das ideias ja dominantes na esfera intelectual sobre uma resistencia
simplesmente tradicionalista.

0 realismo espurio e a coragem necessaria para ousar a utopia

!

I

0 insight metodol6gico de que, no tocante as ordens espontaneas
complexas, s6 seremos capazes de determinar os principios gerais de
seu funcionamento, nao podendo prever as modificac;Oes particulares
que resultarao de qualquer ocorrencia no ambiente, tern profundas
conseqiiencias no que diz respeito a politica governamental. Significa
que, quando nos apoiamos nas forc;as ordenadoras espontil.neas, seremas muitas vezes incapazes de prever as alterac;Oes especificas pelas
quais se produzira a necessaria adaptac;ao as novas circunstancias externas e, as vezes, talvez nem mesmo seremos capazes de conceber de
que maneira se pode obter a restaurac;ao de urn 'equilibria', ou 'estabilidade', perturbado. Essa ignoril.ncia do modo como o mecanisme
da ordem espontiinea resolvera tal 'problema' - que sabemos deve
ser resolvido de alguma forma para que a ordem global nao se desintegre - muitas vezes gera pil.nico e a reivindicac;ao de que o governo
intervenha para restabelecer o equilibria perturbado.
Em geral, e ate mesmo a percepc;ao parcial do can1ter da ordem
geral espontiinea que leva as pessoas a solicitarem controle deliberado. Enquanto a balanc;a comercial ou a correspondencia entre a oferta e a procura de qualquer mercadoria se ajustavam espontaneamente
ap6s urn disturbio qualquer, os homens raramente se perguntavam
como isso ocorria. Mas, tao logo se tornaram conscientes da necessidade desses constantes reajustamentos, comec;aram a pensar que se
devia atribuir a alguem a responsabilidade de produzi-los deliberadamente. 0 economista, pela pr6pria natureza de sua visao esquematica
da ordem espontiinea, s6 se podia contrapor a esse temor afirmando
confiantemente que o novo equilibria demandado se estabeleceria de
algum m·odo desde que nao interferissemos nas forc;as espontil.neas;
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mas, como ele e geralmente incapaz de prever precisamente de que modo isso aconteceria, suas afirmativas nao foram muito convincentes.
Contudo, quando e passive! prever de que modo as forc;as espontaneas tenderao a restaurar o equilibria perturbado, a situac;ao se torna ainda pi or. A necessidade de adaptac;ao a eventos imprevistos implicara sempre algum sofrimento, a frustrac;ao de algumas expectativas ou o malogro de alguns esforc;os. Isso gera a reivindicac;ao de que
o ajuste necessaria seja efetuado por orientac;ao deliberada, o que significara na pratica que cabe a autoridade decidir quem sera prejudicado. Em consequencia, frequentemente os ajustamentos necessaries serao impedidos sempre que puderem ser previstos.
A mais proveitosa contribuic;ao da ciencia a orientac;ao politica
consiste numa compreensao da natureza geral da ordem espontil.nea, e
nao em qualquer conhecimento dos detalhes de uma situac;ao concreta, que a ciencia nao tern nem pode ter. A apreciac;ao correta da contribuic;ao que a ciencia tern a dar para a soluc;ao de nossas obrigac;Oes
politicas - bastante generalizada no seculo XIX - foi ofuscada pela
nova tendencia derivada de urn equivoco, hoje em moda, quanto a
natureza do metodo cientifico: a suposic;ao de que a ciencia consiste
numa colec;ao de fatos particulares observados, o que e err6neo no
que diz respeito a ciencia em geral, mas duplamente enganoso quando
temos de considerar as partes de uma ordem espontanea complexa.
Uma vez que todos os eventos que tern Iugar em qualquer parte de
uma tal ordem sao interdependentes, e uma ordem abstrata desse genero nao possui partes concretas recorrentes que possam ser identificadas por atributos individuais, e necessariamente inutil tentar, pel a
observac;ao, descobrir regularidades em qualquer de suas partes. A
unica teoria que pode reivindicar urn status cientifico nesse campo e a
teoria da ordem global; e esta (embora, e claro, deva ser testada em
face dos fatos) nunca pode ser elaborada indutivamente pela observac;ao, mas s6 atraves da construc;ao de modelos mentais constituidos a
partir dos elementos observaveis.
A visao miope da ciencia que se concentra no estudo de fatos
particulares porque s6 estes podem ser empiricamente observados, e
cujos defensores ate se vangloriam de nao ser guiados por aquela concepc;ao de ordem global s6 alcanc;avel pelo que denominam 'especulac;ao abstrata', de modo algum nos torna mais capazes de moldar uma
ordem desejavel; ao contrario, ela nos priva na realidade de toda
orientac;ao eficaz para a ac;ao bem-sucedida. 0 'realismo' espurio que
se ilude acreditando poder prescindir de todo conceito que nos oriente
quanto a natureza da ordem global e se limita a urn exame de 'tecnicas' especificas para a consecuc;ao de resultados especificos e, na realidade, extremamente irrealista. Essa atitude - sobretudo quando
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conduz, como ocorre freqiientemente, a urn julgamento da conveniencia de medidas especificas pela considera~ao de sua 'viabilidade' num
dado clima de opiniao politica - tende em geral simplesmente a nos
impelir ainda mais para urn impasse. Esses sao os resultados finais de
medidas sucessivas que tendem, todas elas, a destruir a ordem global
cuja existencia e, ao mesmo tempo, tacitamente admitida por aqueles
que as advogam.
E inegavel que, em certa medida, o modelo formado pela ordem
global sera sempre uma utopia, algo de que a situa~ao existente constituira apenas uma aproxima~ao parcial e que muitos considerarao totalmente inviavel. Nao obstante, s6 a adesao permanente a concep~ao
norteadora de urn modelo internamente coerente, realizavel mediante
a aplica~ao sistematica dos mesmos principios, permitira chegar a algo semelhante a uma estrutura eficaz para uma ordem espontanea
efetiva. Segundo Adam Smith, 'esperar, de fato, que a liberdade de
comercio venha algum dia a ser inteiramente restaurada na Gra-Bretanha e tao absurdo quanto esperar que nela se estabele~a uma Oceana
ou Utopia'J4. No entanto, setenta anos depois, em grande parte como
resultado de sua pbra, isso foi alcan~ado.
A palavra 'utopia', como 'ideologia', tern hoje conota~ao negativa; e, de fato, a maior parte das utopias visa a urn replanejamento radical da sociedade e sofre de contradi~Oes internas que impossibilitam
sua realiza~ao. Contudo, uma visao ideal de uma sociedade nao totalmente realizavel, ou uma concep~ao que aponte a ordem global a ser
alcan~ada, e nao apenas a precondi~ao indispensavel a qualquer politica racional, como tambem a principal contribui~ao que a ciencia pode dar a solu~ao dos problemas da politica pratica .
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problemas partlculares - pnncJpJOs, vale dJzer > que com freqiiencia
sequer sao explicitamente conhecidos, estando simplesmente im/ ~b()': plicitos nas medidas pa:t!culares to~adas. Os que imaginam ser possi;c 1
vel ordenar todas as atlVldades partlculares de uma Grande Sociedade
de acordo com urn plano coerente deveriam reconsiderar sua posi~ao
ante a constata~ao de que isso nao se mostrou possivel nem mesmo
no que diz respeito a essa parte do conjunto que e o sistema juridico.
0 processo de altera~ao do direito revela, com especial clareza, o modo como as concep~Oes dominantes ocasionam uma mudan~a continua, produzindo medidas que de inicio ninguem desejara ou previra,
mas que, no devido tempo, parecem inevitaveis. Cada passo desse
procesSO e determinado por problemas que surgem quando OS principios estabelecidos por decisOes anteriores, ou nelas implicitos, sao
aplicados a circuntancias que nao estavam entao previstas. Nada ha
de especialmente misterioso nessa 'dinamica interna do direito' que
-1 JJ produza uma mudan~a nao desejada por ninguem em sua totalidade.
If~~' ---CCP
Nesse processo, cada profissional do direito e necessariamente
'
V!!/ 0 t:ffO mais urn instrumento involuntario, urn elo numa cadeia de aconteci-1!l,1 ,
(j 1~ - mentos cuja t?talidade_ e!e nao percebe, do que urn iniciador conscien- V
tfitL te. Quer ele aJa como JUIZ ou como redator de urn estatuto, a estrut~ U . . ...
ra de concep~Oes gerais em que devemos inserir sua decisao !he foi le- /~!A!:~
gada, e sua tarefa e aplicar esses principios gerais do direito, nao <Zr.;J4-,W0'
questiona-los. P~r mais que ele se. preocupe com as futuras implica- r/Mi!~ '!.() ({).
~Oes de suas dec1sOes, s6 as pode JUigar no contexto de todos os ou- b. l\ v,~ -.
tros principios reconhecidos do direito que !he foram legados. E, cia- (f/? [!lbtk!-- ·
ro, .e assi~ que deve ser; ~ d~ essencia _do. pensamento juridico e dasrtrvt:&t{1
dec1sOes .Justas que o profisswnal do dJreJto procure tornar coerente (}/l!lf'tfJJJ!'
todo o sistema.
. · .
0 papel do profissional do direito na evolu~ao politica
Diz-se com freqiiencia que os profissionais do direito tendem, {WV1'"-~'--
por profissao,
ser conservadores'5. Em certas condi~oes, a saber,
quando alguns principios basicos do direito tiverem prevalecido por
o principal instrumento de mudan~a intencional na sociedade moder- a.,:_i¥ ~-v"M.
Iongo tempo, estes de fato governarao todo o sistema juridico, seu esna e a legisla~ao. Mas, por mais cuidadosamente que possamos ponIIi: £ 1
pirito geral, bern como cada norma isolada e cada aplica~ao em seu
derar de antemao cad a ato legislativo, nunca nos sera possivel refazer &/ilt)/vilt IN;;&.
interior. Nessas ocasiOes, o sistema juridico possuira grande estabilipor completo o .sistema juridico, ou remodela-Jo_ e~ sua tot~lidade, ifi.J j. ~
dade intrinseca. Todo profissional do direito, ao interpretar ou aplisegundo urn proJeto coerente. A elabora~ao de leis e necessanamente f ",; 111"¥fJ'f,
car uma norma que nao esteja de acordo com o restante do sistema,
urn processo continuo no qual cada passo gera conseqiiencias ate en- ~~pJi
procurara adapta-Ja de modo a conforma-la as outras. Ocasionalmentao imprevistas quanto ao que sera passive! ou necessaria fazer postete, os profissionais do direito, em seu conjunto, podem assim, na verriormente. As partes de urn sistema legal ajustam-se mutuamente nao
1
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Smith, op. cit., vol. I, pagina 435.
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15Ver, por exemplo, Max Weber, On Law in Economy and Society, editado por Max
Rheinstein (Cambridge, Mass., 1954), pagina 298.
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dade, ate anular a inten~ao do Jegislador, nao por desrespeito ao direito, mas porque sua tecnica os leva a privilegiar o que ainda e a parte predominante do direito e a inserir nele urn elemento estranho,
transformando-o de modo a harmoniza-lo com o conjunto.
A situa~ao e totalmente diversa, no entanto, quando uma filosofia geral do direito contraria a maior parte do direito existente come~a a prevalecer. Os mesmos profissionais, por meio dos mesmos habitos e tecnicas, e em geral de modo igualmente involuntario, tornar-seao uma for~a revolucionaria, tao eficazes na transforma~ao do direito
em seus minimos detalhes quanto o foram antes na sua preserva~ao.
As mesmas forc;as que, no primeiro caso, contribuem para a imobilidade, tenderao, no segundo, a acelerar a mudan~a ate que esta tenha
transformado todo o corpo de leis muito alem de quaisquer expectativas ou desejos. Se esse processo levara a novo equilibrio ou a desintegrac;ao de todo o corpo de leis no sentido basico que ainda atribuimos
, ~ a palavra 'lei', dependera do carater da nova filosofia.
Dvl£-~
Vivemos urn de~ses periodos ~e transforma~a~ ~o direito por for. ~~?
'· ... , j..._<;as mternas, e acredtto que, se deiXarmos os prmctpws que atualmenJ'11
·: Te orient am esse processo chegar as suas ultimas conseqiiencias 16giJJ..
Q;~as, o direito, tal como o conhecemos, como a principal salvaguarda
, a;ljJ
da liberdade do individuo, esta fadado a desaparecer. Os profissionais
f111../~
ClO direito, como instrumento de uma concepc;ao geral de que nao fofj _;}',j·yMY';~v 1
ram os criadores, ja se tornaram em muitos setores os instrumentos
.(~;P{c_._o. d;jt&ifl011;\ nao de principios de justic;a, mas de urn aparelho em que o individuo
~~. __ i/,;'{.1
~.levado a servir_aos fins de seus governantes. 0 pensamento juridico
;'1g! '""
J~ p_arece ser regtdo a tal ponto por novas :oncepc;oes das func;oes do
jOv--· C'vt.'l-.t1l-"' dtretto que, se essas concepc;oes fossem aphcadas coerentemente, todo
'
o sistema de normas de conduta individual se transformaria num sistema de normas organizacionais.
_ ~
Esse processo tern sido, de fato, apontado com apreensao por
1
// · j,
~ muitos profissionais do direito, que tratam principalmente do que
-V&IP/N~Vv,;£...
ainda e chamado, por vezes, de lawyer,s law ('direito dos
1;1
"'i Jr, f..·, ~-·~ 1 advogados'), isto e, aquelas normas de conduta justa que em determi/ /&GJ_, ~~"" tU& f, ·' nada epoca eram consideradas o direito. Mas a lideranc;a juridica
t~-tC;:;
transferiu-se, no curso do processo que descrevemos, dos profissio?
•7.
. •'
nais do direito privado para os do direito publico, com o resultado de
·,lj},.J}j-V l!ltl.ii--' Cv~7
que, hoje, os pressupostos filos6ficos que governam o desenvolvimen~~
to do conjunto de leis, incluido o direito privado, sao quase inteira~'.en:e estab~lecidos por homen~ dedicados principalmente ao direito
,1 -~·'t···
Grl.,ll;:·j"' .P bhco ou as normas de orgamzac;ao do governo.
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0 desenvolvimento moderno do direito tern sido
em grande parte orientado por falsas concep .. oes economicas

t;t.

~·

/,,~ria in~us~o, no entanto, co_nsiderar os pro:issionais do d~reito mais
?'J,AJ~l{j!·responsavets que ~s economtstas por essa s~tu~c;ao. Os pnme~ros de
:. ,1./.Ab'-'::v fato desempenharao melhor a sua tarefa hmttando-se a aphcar os
•• ·~
gerais do direito que lhes fora?'l e_nsi.n~dos e que e seu dever
1 ~JL·wri~cipios
aphcar coerentemente. Apenas na teona JUndtca, na formula9ao e
1-VM/1[1 elaborac;ao desses principios gerais, surge o problema basico de sua
·w,tf l'{ relac;ao com uma ordem viavel de ac;oes. Para tal formula~ao e elaboc{r;1r.[v
rac;ao, se o objetivo e fazer uma escolha inteligente entre principios
~'
alternativos, e absolutamente essencial compreender essa ordem. Durante as ultimas duas ou tres gerac;l>es, porem, a fi!osofia do direito
foi guiada mais pela incompreensao que pela compreensao do carater
dessa ordem.
Os economistas, por sua vez- pelo menos depois da era de David
Hume e Adam Smith, que foram tambem fil6sofos do direito -, certamente nao demonstraram maior aprec;o pelo significado do sistema
de normas juridicas, cuja existencia era tacitamente pressuposta por
suas teses. Raramente deram a sua explicac;ao da determinac;ao de
uma ordem esponHinea uma forma que pudesse ser uti! ao te6rico do
direito. Mas e provavel que, sem o pretender, tenham contribuido
, ,.'1::. tanto quanto os profissionais do direito para a transformac;ao de toda
b~
a ordem social.
.,,.&~vH lsso se torna evidente quando examinamos o modo como os ju·t:istas explicam em geral as grandes modifica9oes sofr:idas pelo carater
l&!A::
1/"fVclo direito nos ultimos cern anos. Em toda a literatura juridica, seja
J&7Jt1J,
Ela inglesa ou americana, frances a ou alema, essas modificac;oes sao
'
lk
.. 1atribuidas a supostas necessidades economicas. Ler os textos em que
{\. . ?t~ os juristas explicam essa transformac;ao do direito e, para o econo·lif/nJt_Mct mista, experiencia urn tanto melanc6lica: ve-se acusado de todos os
~lf.i..'~-. ~ ..~ yecados de seus predecessores. As explicac;oes do desenvolvimento
.V<4'VIfvv'{tiii<M.-}moderno do direito estao cheias de referencias a 'forc;as prementes ir'
reversiveis' e a 'tendencias inevitaveis' que, supostamente, tornaram
imperativas as varias modifica~5es efetuadas. 0 fato de 'todas as democracias modernas' terem adotado determinadas medidas e citado
como prova do born senso ou da necessidade dessas modifica9oes.
Essas explicac;oes referem-se invariavelmente a uma era passada
de laissez-faire, como se tivesse havido uma epoca em que nao se procurou melhorar a estrutura juridica de modo a permitir ao mercado
urn funcionamento mais proveitoso, ou a suplementar seus resultados. Quase scm exce·c;ao, essas explica~oes fundamentam-se na fable
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~;;.eb. C!i'vli/::i,.,,.~_. {{[,2~-r,~~i.&i>. .t\-tr::.. . . i!11/,;lji/;~c:l/t&::i tt-&z.Yk:Y.7f [C

convenue de que a livre iniciativa tern atuado em detrimento dos opejuridico e s6 pode ser benefica se tiver por fundamento uma concep~ao correta do modo como podem ser eficazmente ordenadas as ativinhios, e alegam que 'o capitalismo em seus prim6rdios', ou o 'Iiberadades de uma Grande Sociedade.
lismo', provocou urn rebaixamento do padrao material da classe tra0 papel do profissional do direito na evolu~ao social e a maneira
balhadora. A lenda, embora totalmente falsaJ6, tornou-se parte do
por que suas a~Oes sao determinadas constituem, de fato, a melhor
folclore de nossa epoca. 0 fato e, evidentemente, que, em decorrencia
do desenvolvimento de mercados livres, a remunera~ao do operariado
~
7
demonstra~ao de uma verdade fundamental, a saber: queiramos ou
conheceu, nos ultimos cento e cinqtienta anos, uma eleva~ao jamais
,__.;:; ,...it·Wvi t-"Q__
nao, os fatores decisivos que determinam essa evolu~ao serao sempre
ocorrida em qual.9uer periodo. anter!or da ~is~6ria. Gr.ande ~arte das , · · ,''b.:· L-£./tY'ideias de alto grau de a~stra~ao, e com freqtien~ia aceitas. inconsc!en1,
//I . 1r .u,obra~ c?ntemporaneas sobre f!losof1a do direi~O t.ambem esta r~pleta · ?L:,~V
temente, ace~ca do que e certo e adequa?o, e nao pr~p6~1tos particu1
).J/..t: de chches ultra pass ados acerca da suposta tendencm autodestrut1va da c---:-02 C<j_IJ< 1 ZA-Ivy0..-v
lares ou deseJOS concretos. 0 que determma o que sera fe1t0 - e tam.;·) ,l, f ,:w&\~·~!J ~oncorrencia, ou da necessidade de 'planejamento' criada pel a maior 1• ~!i ~ Cr::: . -:,bern se sera conferido a alguem o poder de faze-lo - nao e tanto
tV' L{ ,r~f> 1
complexidade do mundo moderno, cliches decorrentes do entusiasmo ('\'l Jq/f; 1' -~,
aquilo a que os homens visam conscientemente, mas suas opiniOes so!
pelo 'planejamento' de _tr!nta ou qu.aren.ta anos atra~, .q~and_o a ideia (11 , // ')
~v0qua~di:J9re os m~todos admissiveis. Ess.a .e a mensage~ repetida pelo~ maio/
res estudwsos das questOes socialS e sempre Ignorada, ou se]a, que
gozava de grande prestigiO e suas Imphca<;Oes totahtanas amda nao v~
_.-, __s!ram claramente compreendidas.
Jtc.vo ~fJfJ{:~.J.._)
'embora os homens sejam muito mais governados pelo interesse, o
I·
,{.wiP Provavelmente, nenhum outro conceito contribuiu tanto para a / :! 1~, ··.I
I
pr6prio interesse e todas as questOes humanas sao inteiramente gover/ jl'viA•.<!il
d'f
- de fa lsas 1'd"
' .
.
. 'd o ''-, j;p(/1,1&-H,
v v v-V I
J opmrao
. ·- ' 11.
1 usao
ems econom1cas
quanto o conce1to,
transmit!
na d os pea
1
,11,. 111 ••:".v
:;;
l~r:df.., 1 aos jovens profissionais do direito pelos seus mestres, de que 'era ne- t{j}'(ANvv;,.O~) ::.'-~ .
Poucos pontos de vista sao tao desacreditados pela maioria dos
1
/,1!1' -1-1.' ".·
~~
cessario' fazer isso ou aquilo, ou que determinadas circunstancias 1 ;~!f>ji(cl j,:;vl(.;lj!:J1 homens pn'lticos - e tao neg!igenciados pela escola de pensamento
•• ;.., 1 r 1
'tornavam inevit{lVel' tomar certas medidas. Parece ser quase urn ha- f"'~~ (Y "' 1
politico dominante - quanto aquele segundo o qual o que e desde'
''\ lluv
bito entre esses profissionais considerar que o fato de uma decisao ter
nhosamente chamado de ideologia tern, sobre os que deJa se creem liJI(~c;;J/ f/::!1
sido tomada pelo legislativo prova a sabedoria dela. Isso significa, no
vres, urn poder ate maior que sobre aqueles que a adotam consciente----------·
entanto, que os esfor~os do profissional do direito serao benefices ou
mente. No entanto, para o estudioso da evolu~ao das institui~Oes, e
perniciosos segundo a sabedoria ou a insensatez dos precedentes que
particularmente claro que os principais determinantes destas nao sao
!he servem de guia, e que ele tende a se tornar urn perpetuador tanto\
as boas ou mas inten~Oes referentes as suas conseqtiencias imediatas,
mas os preconceitos gerais em fun<;ao dos quais as questOes particulados erros quanto dos acertos do passado. Caso ele se considere obri- \
··
J
res sao decididas.
gado a acompanhar a tendencia observavel do processo de transfor- ',
ma<;ao, tera tanta probabilidade de se tornar o mero instrumento por
ip-c:(el t&"'~
0 poder das ideias abstratas repousa basicamente sobre o pr6prio
l j j!Gi..-(.1 Cq;j{;~fato de 1_1ao _se~em conscientemente aceitas com.o teorias, m~s encarameio do qual ~e produze~ altera~Oes que nao compreende q~anto de
se tornar o cnador consCJente de uma nova ordem. Em tal sltua~ao,
. ,-,;- -1 -~d..rifi;;{j- das pela mawna das pessoas como verdades ev1dentes por s1 mesmas,
sera necessaria procurar fora da ciencia juridica normas para o julgaA-"'w I ·::;; 'J • que atuam como pressupostos tacitos. A rarissima aceita<;ao da exismento das _me~id~s. adotadas.
." .
' .
. .
·.. ((;·· .: '( n
tenci~ desse p~der _d?minante das id_eias d_~ve-se em gr~nde parte a
Isso nao sigmfica que s6 a c1enc1a econom1ca fornece os pnnc1\ j /[vvt.6.
mane1ra supersimphfJcada pela qual e frequentemente af1rmada, mapios que deveriam orientar a legisla~ao - embora, considerando-se a
neira que sugere que alguma grande mente teria tido o poder de incui .
tir em gera~Oes posteriores suas pr6prias concep~l>es. Mas, naturalinfluencia que as concep~Oes econ6micas inevitavelmente exercem, demente, as ideias que predominarao, sobretudo sem que as pessoas java-se desejar que essa influencia provenha da verdadeira ciencia econ6mica e nao do acumulo de mitos e fabulas sobre o desenv<fl.Yiruento___
econ6mico q~hoj.<:_pareC_(!_dOinina~_o pc:_ns_a,II;l(!)]tOjl]ridico.jNossa te.
l7David Hume, Essays, em Works Ill, pagina 125, e comparar as passagens de J. S.
·se-e, antes;·-que parte dos principios e pressupostos que orientam...Q..Q.~,:_~___ /
Mill e Lord Keynes citadas na pagina 113 e na nota 14 do cap. 6 do meu livro The
senvolvimento do direito provem inevitavelmente de fora do campo /
Constitution of Liberty (Osfundamentos da liberdade), a que agora se pode acrescentar
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afirma~ilo semelhante de G. Mazzini, que encontrei citada sem men,ao
fonte: 'As
ideias regem o mundo e seus eventos. Uma revolu~ilo e a passagem de uma ideia da teoria pratica. Digam os homens o que disserem, os interesses materiais jamais causaram
e jamais causarao uma revolu~ilo'.
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mais tenham consciencia delas, serao determinadas por urn processo
Iento e de grande complexidade, cujo perfil quase nunca conseguimos
reconstituir, mesmo retrospectivamente. E sem duvida humilhante ter
de admitir que nossas decisOes atuais sao determinadas pelo que ocorreu ha muito tempo num remoto campo especifico de estudo, sem que
as pessoas em geral jamais tenham tido conhecimento disso, e sem
que aqueles que formularam pela primeira vez o novo conceito tivessem consciencia de quais seriam suas conseqilencias, especialmente
quando nao se tratava da descoberta de fatos novos, mas de urn conceito filos6fico geral que mais tarde influenciaria decisOes particulares. Nao s6 o homem comum mas tambem os especialistas em setores
especificos aceitam irrefletidamente tais opiniOes, e em geral simplesmente por serem 'modernas'.
Devemos entender que as fontes de muitos dos fatores mais perniciosos deste mundo nao sao em geral mentes perversas, mas idealistas magnanimos, e que, em particular, os fundamentos do barbarismo
totalitario foram estabelecidos por scholars respeitaveis e bemintencionados que nunca reconheceram sua prole1s. 0 fato e que, especialmente no campo juridico, certos pressupostos filos6ficos norteadores provocaram uma situa~ao em que te6ricos bem-intencionados,
ate hoje alvo de grande admira~ao, mesmo em paises livres, ja elaboraram todos os conceitos basicos de uma ordem totalitaria. De fato,
para chegar as suas doutrinas, bastou aos comunistas, nao menos que
aos fascistas ou aos nacional-socialistas, simplesmente utilizar conceitos fornecidos por gera~Oes de te6ricos do direito.
Porem, o que nos interessa aqui e mais o presente que o passado.
Apesar do colapso dos regimes totalitarios no Ocidente, suas ideias
basicas continuam a ganhar terreno na esfera te6rica, a tal ponto que,
para transformar completarnente o sistema juridico num sistema totalitario, e suficiente agora permitir que as ideias ja reinantes na esfera
abstrata sejam transpostas para a pratica.
Em nenhum Iugar essa situa~ao pode ser vista com maior clareza
que na Alemanha, pais que nao s6 forneceu em abundancia ao mundo as concep~Oes filos6ficas que produziram os regimes totalitarios,
mas que foi tambem urn dos primeiros a se render ao produto de concep90es cultivadas na esfera abstrata. Embora o alemao comum, por
experiencia pr6pria, tenha sido provavelmente purgado de qualquer
inclina91io consciente para manifesta~Oes reconheciveis de totalitaris-

"

~

' l8Portanto, nil.o e tarnbern- como o sugeriu gentilrnente J. A. Schurnpeter nurna rese-

nha do livre The Road to Serfdom (0 caminho da servidiio) ern Journal of Political
Economy, xiv, 1946 - por 'excesso de polidez', mas per urn a convic~il.o profunda
quanto a quais silo os fatores decisivos, que esse livre 'quase nunca atribui aos oposito.' -() .
. res nada alem de eyo~~ctua.J'. ,..---
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mo, as concep90es filos6ficas basicas fizeram urn mero recuo para a
esfera abstrata, e ocultam-se agora no corayao de serios e respeitados
pensadores, prontas a retomar o controle dos acontecimentos, a menos que desacreditadas a tempo.
Nao ha, de fato, melhor ilustrayao ou expressao mais clara da
maneira como as concepyOes filos6ficas da natureza da ordem social
1
afetam o desenvolvimento do direito do que as teorias de Carl
{/1· 1~'7 c.(
ViiV . .)
. ' .,
Schmitt. Muito antes de Hitler subir ao poder, Schmitt canalizou to11
rb...t{;t •.{1,'/1/V das
as suas formidaveis energias intelectuais para uma luta contra o
liberalismo sob todas as formas19; em seguida, tornou-se urn dos principais apologistas de Hitler no campo juridico e, ainda hoje, goza de
. . _
grande influencia entre fil6sofos do direito e publicistas alemaes L/"-\)W;i1i.>Jsua terminologia caracteristica e empregada com a mesma naturalidade por socialistas alemaes e por fil6sofos conservadores. Sua ideia
central, conforme sua formula9ao final, e que, a partir do pensamento 'normativo' da tradiyao liberal, o direito avanyou, gradualmente,
atraves de uma fase 'decisionista' - na qual a vontade das autoridades legislativas decidia acerca de assuntos particulares - para a concep~ao de uma 'forma9ao de ordem concreta", processo que envolve
'uma reinterpreta~ao do ideal do nomos como uma concep9ao total
do direito, implicando uma ordem e uma comunidade concretas'2o.
Em outras palavras, o direito deve ser nao urn conjunto de normas
abstratas que possibilitem a forma9ao de uma ordem espontanea pela
livre a9ao dos individuos mediante a limitayao do ambito de suas
a~Oes, mas o instrumento de ordena9ao intencional ou organiza~;ao
pelo qual o individuo e compelido a servir a objetivos concretos. Esse
e o resultado inevitavel de urn desdobramento intelectual em que as
for~;as auto-ordenadoras da sociedade e o papel do direito num mecanismo de ordena9ao ja nao sao compreendidos.
19Como escreveu urn dos seguidores de Carl Schmitt, George Dahm, ao comentar Drei
Arlen des rechtswissenschaftlichen Denkens (Hamburgo, 1934), de Schmitt, em Zeitschrift fur die gesamte Staa/swissenschaft xcv, 1935, pagina 181, toda~ as obras desse
autor 'sind von Anfang an auf ein bestimmtes Ziel gerichtet gewesen: die Entlarvung
und ZerstOrung des 1ibera1en Rechtsstaates und die Oberwindung des Gesetzgebungsstaates'. 0 comentario mais apropriado sobre Schmitt foi feito por Johannes Huizinga,
Homo Ludens (1944), tradu,ao inglesa (Londres, 1947), pagina 209:
Nao conhe~o forma de nega~ao da razil.o humana mais 1amentave1 e profunda
que o barbaro e patetico delirio de Schmitt sobre o principia de amigo-inimigo.
Suas e1ucubra~<les inumanas nil.o resistem sequer como exercicio de 16gica formal. Pois o que e serio nil.o e a guerra, mas a paz. (... ) S6 transcendendo tssa
mesquinha rela~ao amigo-inimigo podera a humanidade alcan,ar a dignidade
da condi,ao humana. A 'seriedade' de Schmitt e de uma especie que simples·
mente nos reconduz ao nivel da selvageria.
20Ver Carl Schmitt, op. cit., pagina 11 et. seq.
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legisla~iio

A legisla9ao - a cria9ao intencional de leis - foi com justi9a considerada, entre todas as inven9i:les do homem, aquela plena das mais
graves conseqiiencias, tendo seus efeitos alcance ainda maior que os
do fogo e da p6lvorat. Ao contrario do pr6prio direito, que jamais
foi 'inventado' no mesmo sentido, a legisla9ao e urn invento relativa*Julius Paulus, jurista romano do seculo Ill d.C., em Digests 50.17 .I: '0 que e certo
nao e inferido da norma, e antes a norma que decorre de nosso conhecimento do que e
certo'. Ver tambem a observacao do glosador do seculo XII, Francesco Accorso, comentario de Digests, I.i.i. pr. 9: 'est autem ius a iustitia, sicut a matre sua, ergo prius
fuit iustitia quam ius'. Sobre todb o conjunto de problemas a ser discutido neste capitulo, ver Peter Stein, Regulae Juris (Edimburgo, 1966), especialmente pagina 20: 'na origem, a lex era uma explicitacao do ius'.
'Bernhard Rehfeld, Die Wurzeln des Rechts (Berlim, 1951), pagina 67:
Das Auftauchen des Phanomens der Gesetzgebung ( ... ) bedeutet in der
Menschheitsgeschichte die Erfindung der Kunst, Recht und Unrecht zu machen. Bis dahin hatte man geglaubt, Recht nicht setzen, sondern nur anwenden
zu konnen als etwas, das seit jeher war. An dieser vorstellung gemessen ist die
Erfindung der Gesetzgcbung vielleicht die folgenschwerste gewesen, die je gemacht wurde - folgenschwerer als die des Feuers oder des Schiesspulvers denn am starksten von allen hat sie das Schicksal des Menschen in seine Hand
gelegt.
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mente recente na hist6ria da humanidade. Ela proporcionou aos homens urn instrumento extremamente poderoso, de que necessitavam
para realizar algum bern, mas que ainda nao aprenderam a controlar
de tal modo que nao gere grande mal. Abriu ao homem possibilidades
inteiramente novas e deu-lhe urn novo senso de poder sobre seu destino. No entanto, a discussao sobre quem deveria deter esse poder
ofuscou indevidamente o problema, muito mais fundamental, da amplitude que o mesmo deveria assumir. Sem duvida continuan1 sendo
m poder extremamente perigoso enquanto acreditarmos que s6 sera
ocivo se exercido por homens mausz.
0 direito, no sentido de normas de conduta aplicadas, e indubitavelmente tao antigo quanto a sociedade; s6 a observancia de normas comuns torna possivel a existencia pacifica de individuos em
sociedadeJ. Muito antes que o homem desenvolvesse a linguagem ao
ponto de esta !he permitir enunciar determina~C\es gerais, urn individuo s6 seria aceito como membro de urn grupo na medida em que se
conformasse as suas normas. Estas podiam, num certo sentido, nao
ser conhecidas, estando ainda por descobrir, porque entre 'saber co2Esta ilusao, caracteristica de muitos pensadores do nosso tempo, foi expressa por Lord
Keynes numa carta a mim dirigida com data de 28 de junho de 1944, citada em R. F.
Harrod, The Life of John Maynard Keynes (Londres, 1951), pagina 436. Nesta, ao comentar meu livro The Road to Serfdom (0 caminho da Servidiio), Keynes observou que
'atos arriscados podem ser praticados numa comunidade que pensa e sente corretamente, sem causar danos, mas constituiriam o caminho do inferno se fossem praticados por
aqueles que pensam e sen tern erradamente'.
)

lDavid Hume, Treatise II, pagina 306:
No entanto, embora os homens possam manter uma pequena sociedade inculta
·.,
sem governo, nao lhes e passive! manter qualquer forma de sociedade sem jusj
ti~a e a obseryancia das tres leis fundamentais relativas a estabilidade da propriedade, a transferencia por consentimento, e ao cumprimento de promessas.
portanto, antecedem o governo.
Elas,
/
Ver tambem Adam Ferguson, Principles of Moral and Political Science (Edimburgo,
1792), vol. I, pagina 262:
0 primeiro objeto de acordo e de conven~ao entre os homens nao e a cria~ao
da sociedade, mas o aperfeipmento da sociedade em que a natureza ja os colocou; nao o estabelecimento da subordinacao, mas· a correcao do abuso da subordinacao ja estabelecida. E essa materia a ser trabalhada pelo talento politico dos homens nao 1:, como o imaginaram os poetas, urn& raca dispersa, num
estado de individualidade, a ser arrebanhada pelos encantos da musica ou pelas
licaes da filosofia. Mas uma materia muito mais pr6xima do ponto a que o ato
politico a conduziria, urn bando de homens reunidos por mero instinto; colocados na relacao de subordinacao existente entre pai e filho, nobre e plebeu, senao entre rico e pobre, ou outra distincao fortuita, senao original, que constitui de fato uma relacao de poder e dependencia, pela qual uns poucos goveritos, e uma parte tern ascendencia sabre o todo;
e Carl Men ·er Problems of Economics and Sociology (Urbana, I II., 1963), especialmen e pagina 227:
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mo' agir4, ou ser capaz de reconhecer que os atos de urn outro
conformavam-se ou nao a praticas aceitas, e ser capaz de verbalizar
essas normas, ha ainda urn Iongo caminho a percorrer. Contudo, embora se pudesse reconhecer de maneira geral que a descoberta e a expressao das normas que eram aceitas (ou a formula9ao das normas
que seriam aprovadas quando postas em pratica) constituiam tarefa
que exigia sabedoria especial, ninguem ainda concebia a lei como algo
que os homens pudessem fazer segundo sua vontade.
Nao e por acaso que ainda usamos a mesma palavra 'lei' para designar as normas invariaveis que governam a natureza e aquelas que
governam o comportamento dos homens. Inicialmente, ambos os tipos de norma eram concebidos como algo que existia independentemente da vontade humana. Embora as tendencias antropom6rficas de
todo o pensamento primitivo levassem os homens muitas vezes a atribuir os dois tipos de lei a cria9ao de algum ser sobrenatural, ambos
eram considerados verdades eternas que o homem podia tentar descobrir, mas nao podia alterar.
Para o homem moderno, por outro !ado, a ideia de que toda lei
que governa a a9a0 humana e produto de JegisJa~aO parece tao 6bvia,
que a afirma~ao de que o direito e mais antigo que a legisla~ao se !he
afigura quase paradoxa!. No entanto, nao pode haver duvida de que
existiam leis seculos antes de ocorrer ao homem que ele podia faze-las
ou altera-las. A ideia de que era capaz disso praticamente nao surgiu
antes da era classica grega; posteriormente desapareceu, ressurgindo
no final da !dade Media, quando gradualmente obteve aceita9ao mais
gerais. Porem, na forma em que e hoje amplamente aceita, a saber,
que toda lei e, pode e deve ser produto da livre inven9a0 de urn legislador, essa ideia e factualmente falsa, urn produto erroneo daquele
racionalismo construtivista que ja descrevemos.
0 direito nacional em sua forma mais original e pois, efetivamente, nao o resultado de urn contrato ou de reflexao destinados a assegurar o bem-estar geral. Tampouco surge, na verdade, ao mesmo temvo qqe a naqaa como o afirma a escola hist6ric!,. Ao contrimo, 1: anterior ao aparecimento daquela. Na
realldade, e um dos vinculos mais fortes pelos quais a popula'cao de urn territ6rio torna-se uma nacao e atinge a organizao;:ao do estado.
4 Ver

~

Gilbert Ryle, 'Knowing how and knowing that', Proceedings of the Aristotelian
Society, 1945-6, e The Concept of Mind (Londres, 1949), cap. 2; ver tambem meu ensaio 'Rules, perception and intelligibility', Proceedings of the British Academy, xhiii,
1962, reeditado em meus Studies in Philosophy, Politics and Economics (Londres e
Chicago, 1967) (S. P. P. E.).
5Ver Sten Gagner, Studien zur Jdeengeschichte der Gesetzgebung (Uppsala, 1960); Alan
Gewirt, Marsilius of Padua, Defender of Peace (Nova lorque, 1951 e 1956); e T. F. T.
Plucknett, Statutes and their Interpretation in the First Half of the Fourteenth Century
(Cambridge, 1922).
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Veremos adiante que toda a concep~ao do positivismo juridico:
a a acm mque atribui toda lei a vontade de urn legislador, e ru
tencionalista caracteristica do construtivismo, urn retrocesso aquelas
teorias segundo as quais as institui~Ces humanas resultam de urn plano, teorias que conflitam irreconciliavelmente com tudo o que sabemos acerca da evolu~ao do direito e da maioria das outras institui~1:les
humanas.
Nosso conhecimento das sociedades pre-humanas e humanas primitivas sugere uma origem e determina~ao da lei diferentes daquelas
presumidas pelas teorias que a atribuem a vontade de urn legislador.
E, embora a doutrina positivista tambem conflite flagrantemente com
o que sabemos sobre a hist6ria de nosso direito, a hist6ria juridica
propriamente dita come~a numa etapa suficientemente avan~ada da
evolw;ao para que suas origens se manifestem com clareza. Se quisermos libertar-nos da influencia, muito difundida, da presun~ao intelectual de que o homem em sua sabedoria planejou, ou poderia ter planejado, todo o sistema de normas juridicas ou morais, devemos come~ar voltando a aten~ao para os prim6rdios da vida social primitiva
e ate pre-humana.
A teoria social tern muito que aprender a esse respeito com duas
jovens ciencias, a etologia e a antropologia cultural, que, sob muitos
aspectos, se alicer~aram na teoria social inicialmente elaborada no seculo XVIII pelos fil6sofos da moral escoceses. No campo do direito,
de fato, essas jovens disciplinas· confirmaram amplamente o ensinamento evolucionista de Edward Coke, Matthew Hale, David Hume e
Edmund Burke, F. C. von Savigny, H. S. Maine e J. C. Carter, e sao
inteiramente contnirias ao construtivismo racionalista de Francis Bacon ou Thomas Hobbes, Jeremy Bentham ou John Austin, ou dos
positivistas alemaes, de Paul Laband a Hans Kelsen.

As

li~oes

da etologia e da antropologia cultural

Sao dois os principais pontos sobre os quais o estudo comparative do
comportamento Ian ou essa luz tao importante no que se refere a evolu~ao do direito. nine1r ., tornou claro que os individuos aprende- \
ram a observar (e a azer cumprir) nor as de conduta muito antes
que estas pudessem ser verbalizadas. egundo, revelou que essas normas tinham evoluido por levarem a forma~ao de uma ordem das atividades do grupo como urn todo, atividades que, embora resultantes
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das regularidades das a~1:les dos individuos, devem ser claramente distinguidas destas, vista que e a eficacia da ordem de a<;:Ces resultante
que determinan'l a preponderancia de grupos cujos membros observam certas normas de conduta6.
Dado que o homem se tornou homem e desenvolveu a razao e a
linguagem ao viver por cerca de urn milhao de anos em grupos unidos
por normas comuns de conduta, e que urn dos primeiros usos da razao e da linguagem deve ter sido ensinar a fazer cumprir essas normas
estabelecidas, sera uti! considerar primeiramente a evolu~ao de normas que foram apenas efetivamente observadas, antes de nos voltarmos para o problema de sua gradual verbaliza~ao. Encontraremos ordens sociais que se fundam em sistemas altamente complexes de normas de conduta desse genera ate entre animais situados em nivel baixo da escala evolutiva. Para nossos objetivos presentes, nao importa
que nesses niveis evolutivos inferiores as normas sejam em sua maioria provavelmente inatas (ou geneticamente transmitidas) e poucas sejam aprendidas (ou 'culturalmente' transmitidas). Sabe-se hoje que,
entre os vertebrados superiores, o aprendizado desempenha importante papel na transmissao dessas normas, de tal modo que novas normas podem difundir-se rapidamente entre grandes grupos e, no caso
de grupos isolados, produzir tradi~1:les 'culturais' distintas1. Por outro
lado, podemos afirmar com bastante seguran~a que tambem o homem e ainda guiado nao s6 por normas aprendidas, como por algumas normas inatas. No momenta estamos interessados sobretudo nas
normas aprendidas e na maneira como sao transmitidas; mas, ao examinar o problema da inter-rela~ao das normas de conduta com a ordem geral de a<;:Ces resultante, nao jmporta de que genera de normas
deveremos tratar, ou se, como em geral ocorrera, ambos os generos
interagem.
0 estudo comparative do comportamento demonstrou que, em
muitas sociedades animais, o processo de evolu<;:ao seletiva produziu
formas de comportamento com elevado grau de ritualiza<;:ao, regidas
6Ver meu ensaio 'Notes on the evolution of rules of conduct', em S. P. P. E.
caso mais bern documentado e mais exaustivamente estudado de desenvolvimento de
tradicOes 'culturais' distintas entre grupos isolados de animais da mesma especie e o dos
macacos japoneses macaca que, em epoca relativamente recente, foram separados, em
decorrencia da expansi!o das areas cultivadas pelo homem, em diferentes grupos que
parecem tu adquirido, em pouco tempo, tracos culturais claramente distinguiveis. Ver
tam bern a este respeito J. E. Frisch, 'Research on primate behaviour in Japan', em
American Anthropologist, !xi, 1959; F. lmanishi, 'Social behavior in Japanese monkeys: "Macaca fuscata" ', Psychologia, I. 1957; e S. Kawamura, 'The process of subcultural propagation among Japanese macaques', em C. H. Southwick (ed.), Primate
Social Behaviour (Princeton, 1963).
7Q
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as normas efet1vamente exJstJam, serv1am a uma ~funcao · ssenc1al
a
do _gmpo e
as e aplicad.as,
e-~~_()r_S: __I!!:I~.C:<I.Jl.!'5!.~l~I!_l.-~Jil.Q._~nve~~~-~~-..! vei-baTizadas, ou possUJao

t~
;~~ l.,f.J.1~ ._pr,eserva~ao

por normas de conduta que tern o efe1to de reduz1r a vJOiencJa e ouass1m uma or- ./
tros metodos destrutivos de adaptac;:ao,
dem de paz. Essa ordem baseia-se freqiientemente na delimitac;ao$ ~
eXiensOes territoriais, ou 'propriedade', que serve nao s6 para evitar
lutaSCiesnecessarlas, como ate permite que formas 'repressivas' de
controle do crescimento da populacao sejam substituidas por formas
'preventivas', impossibilitando, por exemplo, que o macho que nao
estabeleceu urn territ6rio copule e se reproduza. Muitas vezes en contramos ordens hierarquicas complexas a garantir que apenas os rnachos mais fortes se reproduzam. Ninguem que tenha estudado a literatura sabre sociedades animais considerara simples metafora, por
exemplo, a referenda de urn autor ao 'elaborado sistema de manuten<;ao da propriedade' dos lagostins e as exibi<;Oes cerimoniais atraves
das quais esta e conservadas, ou as palavras com que outro conclui
uma descricao da rivalidade entre os sabias: 'a vit6ria cabe nao aos
fortes, mas aos que tern superioridade moral - e estes sao, naturalmente, os donas da propriedade'9,
S6 podemos mencionar aqui estes poucos exemplos dos _mundos
fascinantes que esses estudos gradualmente nos revelam 10 , VJsto que
n?s devemos voltar pa~a os problemas qu_e ~u:gem quando o homem,
v1vendo em grupos reg1dos- por uma
1· multJphcJdade. de
. normas, desen·
vo Ive gra d u~ Imente a razao e a mguage~ e a~ uti 1Iza para ensmar e
fazer cumpnr as normas. No momenta e sufic1ente compreender que
sv. C. Wynne-Edwards, Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour (Edimburgo, 1966), pagina 456; ver tambem ibid., pagina 12:
Substituir, como objeto de competicao, o alimento de fato contido num terreno por uma parcela deste, de modo que cada individuo ou unidade familiar
possa explorar urn territ6rio pr6prio e a mais simples e direta modalidade de
convenc.ao limitadora passive!. ( ... ) Em capitulos posteriores dedica-se grande
espaco ao estudo da variedade quase infinita dos fatores de limitacao da densidade. ( ... ) 0 territ6rio alimentar que acabamos de considerar e bastante concreto. (... ) Veremos que metas abstratas sao especialmente caracteristicas das
especies gregarias.
E ibid., pagina 190:
Esta situacao pouco revela de novo no que diz respeito humanidade, exceto
quanto ao grau de complexidade; todo comportamento convencional e inerentemente social e de carater moral; assim, descobrimos que, lange de ser urn
atributo exclusivamente humane, o c6digo primario de conven~Oes que evoluiu
para impedir que a densidade populacional excedesse o nivel 6timo origina-se
nao s6 das classes vertebradas inferiores, mas parece bern estabelecido tambem
entre os ramos invertebrados.

.A:l

0 mutdvel conceito de direito

7ra~. efjca~I_!!e~te_J_~ans~!tJ

u~rup6sltu~_conhect®..m>~guem.

-·esse contexte, norma s1gmfica simplesmente uma tendencia ou
1sposicao a agir ou nao de determinada maneira, que se manifestara J
no que chamamos de uma pratica11 ou costume. 'tomo tal, sera urn
aos etermmantes a acao, o qual, no entantot nao precis a manifestar-se em cada ato isolado, podendo prevalecer apenas na maioria dos
casas. Qualquer dessas normas atuara sempre em combinacao, e com
freqiiencia em competi<;ao, com outras normas ou disposi<;Oes e com
determinados impulses; e a predominancia de uma norma em determinado caso ,dependera da forca da tendencia que ela expressa e das
outras disposi<;Oes ou impulses que atuam ao mesmo tempo. 0 conflito que freqiientemente surgira entre desejos imediatos e as normas ou
inibi<;Oes interiorizadas e suficientemente confirmado pela observacao
dos animaislz.
Deve-se frisar, em particular, que essas tendencias ou disposi<;Oes
dos animais superiores terao com freqiiencia carater altamente geral
ou abstrato, isto e, serao dirigidas a uma classe muito ampla de
,...
que podem diferir muitissimo entre si nos seus detalhes. Nesse
a<;ves,
sentido, serao certamente muito mais abstratas do que tudo que a Jinguagem incipiente possa expressar. Para se compreender 0 processo
da enunciac;:ao gradual de normas que foram observadas por muito .
tempo, e importante lembrar que as abstracoes,-longe de ser roduto
da 1 gu
oram esenvo VI as pela mente muito antes ue esta
tivesse desenvolvido a linguageml3. A origem e funcao dessas normas
que regem tanto a acao quanta 0 pensamento e, portanto, uma questao totalmente diversa daquela de como vieram a ser verbalmente expressas. Sem duvida, mesmo em nossos dias, as normas que foram assim enunciadas, podendo ser comunicadas pela linguagem, constituem
apenas uma parte de todo o complexo das normas que orientam as
ac;Oes do homem enquanto ser social. Por exemplo, duvido que alguem ja tenha conseguido formular todas as normas que constituem o
'jogo limpo' ('fair play').

£.4

liVer J. Rawls, 'Justice as

w.

fairness',(},hi~eview,

lxvii, 195.

9David Lack, The L1je of the Robin, edicao revista (Londres, 1946), pagina 35.

nver, por exemplo, a descricao em Konrad Z. Lorenz, King Solomon's Ring (Londres
e Nova Iorque, 1952), pagina 188, citada adiante neste capitulo.

IOAJem das conhecidas obras de Konrad Z. Lorenz e N. Tinbergen, ver I. EiblEibesfeldt, Grundlagen der vergleichenden Verhaltensforsi:hung ~ Ethologie (Munique, 1967); e Robert Ardrey, The Territorial Imperative (Nova Iorque, 1966).

11\ler meu ensaio sabre 'The primacy of the abstract', em A. Koestler e J. R. Smithies
(eds.), Beyond Ret;fuctionims: New Perspectives in the Life Sciences (Londres, 1969).

t.'

(

Direilo, legislarao e liberdade

88

0 processo de

formula~iio

0 mutavel conceito de direito
11 •

? .
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14 Ver as obras de Noam Chomsky, especialmente Current Issues in Linguistic Theory
(Haia, 1966); e Kenneth L. Pike, Language in Relation to a Unified Theory of the
Structure of Human Behaviour (Haia, 1967).
IlVer Michael Polanyi, Personal Knowledge (Londres e Chicago, 1958), especialmente
caps. 5 e 6 sobre 'Skills' e 'Articulation', e meu ensaio sobre 'Rules, perception and intelligibility' em S. P. P. E.
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Devemos portanto supor que mesmo as primeiras tentativas intencionais de Jideres ou chefes tribais para manter a ordem se realizaram no
ambito de uma dada estrutura de normas, embora fossem normas que
existiam apenas na forma de urn 'conhecimento de como' agir e nao
na forma de urn 'conhecimento de que' pudessem ser expressas em
tais ·e tais termos.
A linguagem certamente teria sido usada cedo para ensina-las, mas
apenas como urn meio de indicar as a<;Oes especificas necessarias ou
proibidas em determinadas situa<;Oes. Do mesmo modo, na aquisi<;ao
da linguagem em si, o individuo teria de aprender a agir segundo normas pela imita<;ao de a<;Oes especificas a elas correspondentes. Enquanta a linguagem nao esta suficientemente desenvolvida para ex:pressar normas gerais, nao ha outra maneira por que as normas pos;sam ser ensinadas. Mas, conquanto nessa etapa nao existam sob forma expressa, as normas existem no entanto efetivamente no sentido
de que norteiam a a<;ao. E aqueles que primeiro tentaram expressa-las
em palavras nao inventaram normas novas, mas procuraram explicitar aquilo com que ja estavam familiarizadosl4.
Embora ainda nao generalizada, a ideia de que a linguagem muitas vezes nao consegue expressar tudo que a mente e capaz de levar
em conta ao determinar a a<;ao, ou ·a de que com freqiiencia nao somos capazes de verbalizar tudo que sabemos por em pratica, foi evidenciada em muitos campos1s. Tern estreita rela<;ao com o fato de que
as normas que regem a a<;ao serao comumente muito mais gerais e
abstratas do que tudo que a linguagem ja seja capaz de expressar. Es"
sas normas abstratas sao aprendidas pela imita<;ao de a<;Oes especificas, a partir das quais o individuo adquire, 'por analogia', a capacidade de agir em outros casos com base nos mesmos principios que, no
entanto, ele nunca poderia enunciar como tais.
No que concerne ao nosso estudo, isso significa que nao somente
na tribo primitiva, mas tambem em comunidades mais avan<;adas, o
chefe ou s~no usara sua autoridade par~ finalldades bem_cli.::.
versas: paraensmar ou fazer cumprir normas de conduta que conside-

vJ·r

ra bern assentes, mesmo gue nao tenha muita noc;ao d.<Lp.Qrque..de_s11.. a
importancia nem daquilo que depende da...sJ.HLP.h&e.J:Yancia;-e.lamb~ro
~yt; ~.Jf: ·"",J.Mpara f~zer de!:rmina<;O~~elat~vas a a110es quej!!_~.2_<!-~S:~l'Jl..E,~~~s~~i~
. v;>J•Qjl" I~ tJIII"' -a-cmrsecu<;aO aecertos proposhos. Sempre havera setores de atiV!dade
u~JJv"~ 'V~ Vi ,r. f;,;\ 'em(jlierrao!nterfenra, con tanto que os individuos observem as nor\JV~'~--r:'~wUVY"' 1 mas reconhecidas, mas, em algumas ocasioes, como expedi<;oes de caV~
~."!\:" ,(ndJf\
<;a, migra<;.oes ou guerra, suas ordens terao de dirigir os individuos a
{oJ
r.:yJJJIO!"~ r,{;_ a<;oes part1culares.
·~ } , ,....{))~
,j/..:. V
0 canlter diferente dessas duas maneiras pelas quais a autoridade
Q C \ vji.VJi'il'1j 0
pode ser exercida se manifestaria mesmo em condi<;oes relativamente
]
~v .\ {ftv 0 '
primitivas no fato de que, no primeiro caso, sua legitimidade poderia
ser questionada, enquanto no segundo, nao: 0 direito do chefe de exif\P'] v~
(JJ..(JJiJ \\ - ~
gir determinado comportamento dependeria do reconhecimento geral
de uma norma correspondente, ao passo que suas instru<;oes aos participantes de urn empreendimento conjunto seriam estabelecidas pelo
seu plano de a<;ao e pelas circunstancias p_grticulares-conhec.ig~or
ele, rna~ n~o n!~.~~sar-ian:en~e--p~los_demais~ A ~ecessidad~ de justlf1:·\
1car::a:eterm1mf<;oes do pnme1ro tJpo e que Ievana a tentatJvas de for-~
( mular a_s...no.rmas._que_tJti~ instru<;oes se. destinariam a fazer cumprir. 1
. Ess~cessidade de expressar verbalrriente as nonnas surgiiia tambeni..
no caso de litigios que o chefe fosse chamado a dirimir. A formula<;ao
explicita em norma verbal da pratica ou costume assentes visaria a
obten<;ao de concordancia quanto a sua existencia e nao a cria<;ao de
uma nova norma; e dificilmente conseguiria mais que exprimir inadequada e parcialmente o que era muito conhecido na pratica.
0 processo de enuncia<;ao gradual em palavras do que fora ha
muito tempo uma pratica firmada deve ter sido Iento e complexoi6,
As primeiras tentativas canhestras de verbalizar o que a maioria observava na pratica em geral nao conseguiam expressar apenas o que
os individuos efetivamente levavam em conta na determina<;ao de suas
a<;oes, nem esgota-lo. Portanto, as normas nao formuladas contem
geralmente, ao mesmo tempo, mais e menos do que a f6rmula verbal
consegue expressar. Por outro !ado, a formula<;ao tornar-se-a freqiientemente necessaria porque o conhecimento 'intuitivo' pode nao
fornecer uma resposta clara a uma pergunta especifica. Desse modo,

n(

u

t?'I.JI...
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16Talvez deva ser assinalado que a distin~ao entre normas explicitadas e nao explicitadas nao se confunde com aquela mais conhecida entre lei escrita e nao escrita - nem
no sentido literal desses termos, nem no sentido em que lei emanada do legislativo e por
vezes definida como lei escrita em contraposi~ao a lei consuetudim1ria. A lei nao escrita, oralmente transmitida, pode ser plenamente explicitada e frequentemente o foi. No
entanto, urn sistema como o do direito consuetudinario permite que se levem em considera~ao normas ainda nao explicitadas, que muitas vezes serao verbalizadas pela primeira vez por urn juiz ertipenhado em expressar o que justificadamente considera uma
lei existente.
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o processo de formulac;ao, ainda que nao o pretenda, produz na realidade novas normas. Mas as normas expressas nao se tornam com isso
capazes de substituir inteiramente as nao expressas; ao contrario, elas
s6 atuarao e serao inteligiveis no interior de uma estrutura de normas
ainda nao expressas.
Embora o processo de formulac;ao de normas preexistentes muitas vezes acarrete, entao, alterac;oes no corpo dessas normas, isso nao
abalara a ideia de que os formuladores das normas simplesmente descobrem e enunciam normas ja existentes, a isto se limitando seu poder
- tarefa em que os homens, faliveis, erram freqtientemente, mas em
cujo desempenho nao tern livre escolha. Sera considerada uma tarefa
de descoberta de algo ja existente, nao de criac;ao de algo novo, ainda
que possa redundar na criac;ao de algo antes inexistente.
Isso se aplica mesmo aos casas, sem duvida freqlientes, em que
aqueles chamados a decidir sao levados a formular normas que jamais tinham pautado qualquer conduta. Ocupam-se nao s6 de urn
corpo de normas, mas tambem da ordem de ac;oes resultante da observancia dessas normas, a qual os homens descobrem num processo
continuo e cuja · preservac;ao pode requerer norm as especificas. E bern
passive! que a preservac;ao da ordem de ac;oes existente, a que visam
todas as normas reconhecidas, requeira alguma outra norma que possibilite a resoluc;ao de litigios que nao podem ser dirimidos com base
nas normas firmadas. Nesse sentido, uma norma que ainda nao exista
sob nenhuma forma pode, contudo, revelar-se 'implicita' no corpo de
normas existente, nao no sentido de ser logicamente dedutivel delas,
mas no sentido de que, para que outras alcancem seu objetivo, essa
norma adicional se faz necessaria.

Normas factuais e normas prescritivas

E importante

reconhecer que, quando tratamos de normas nao formuladas, uma distinc;ao que parece muito clara e 6bv1a com respelto a
normas formuladas perde a nitidez, podendo tornar-se, por vezes, ate
Trnpossivel de estabelecer. Trata-se da distinc;ao entre as normas descritivas, que enunciam a recorrencia regular de certas sequencias de
eventos (entre as quais ac;oes humanas), eras normas orescrjtjyas, que
declaram que tais seqtiencias 'devem' ocorrer. E dificil dizer em que
etapa especifica da transic;ao gradual da observancia inteiramente inconsciente dessas normas para a sua formulac;ao explicita essa distinc;ao se torna significativa. Uma inibic;ao inata, que impede urn homem
ou animal de realizar determinada ac;ao, mas da qual ele e inteiramen-
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te inconsciente, seria uma 'norma'? Tornar-se-ia uma 'norma' quando urn observador pode ver de que modo urn desejo e uma inibic;ao
conflitam, como no caso do lobo de Konrad Lorenz, cujas atitudes
ele descreve dizendo: 'Via-se que o lobo gostaria de morder o pescoc;o
exposto do oponente, mas simplesmente nao conseguia faze-lo'?t7.. ou
quando leva a urn conflito consciente entre urn impulse especifico e
urn sentimento de que 'nao se deve fazer isso'? Ou quando esse sentimenta e expresso em palavras ('eu nao devia'), mas aplica-se ainda
apenas ao individuo? Ou quando, embora ainda nao expressa como
norma verbal, o sentimento e compartilhado por todos os membros
do grupo, levan do sua infrac;ao a. expressoes de censura ou mesmo a
tentativas de impedi-la e puni-la? Ou somente quando e aplicada por
uma autoridade reconhecida, ou expressamente formulada?
Tudo indica que o carater especifico geralmente atribuido as
'normas', que as faz pertencer a urn plano de discurso diferente do
das constatac;oes factuais, pertence apenas as normas formuladas e,
mesmo nesse caso, s6 quando se quer saber se devemos ou nao obedecer a elas. Enquanto essas normas forem meramente obedecidas na
pratica (sempre, ou pelo menos na maioria dos casas), e sua observancia s6 for verificavel a partir do comportamento efetivo, elas nao
diferirao das normas descritivas; sao importantes como urn dos determinantes da ac;ao, uma tendencia ou inibic;ao cuja atuac;ao inferimos
daquilo que observamos. Mesmo se essa tendencia ou inibic;ao for
produzida pelo ensinamento de uma norma expressa, seu efeito sobre
o comportamento real permanecera urn fato. Para o observador, as
normas que orientam as ac;oes dos membros de urn grupo fazem parte
dos determinantes dos eventos que ele percebe e que o tornam capaz
de explicar a ordem geral de ac;oes, tal como ele a percebe.
Isso, e clara, nao altera a circunstancia de que nossa linguagem e
de tal modo constituida que nenhuma inferencia valida permite passar
de uma afirmac;ao que contcm apenas uma descric;ao de fatos a uma
afirmac;ao do que deveria ser. !vias nem todas as conclusoes a que is so
frequentemente tern levado sao impositi\·as. 0 que essa circunsti1ncia
revel a e a pen as que, de urn a simples constatac;ao de fatos, nao se pode inferir nenhuma afirmac;ao relativa a ac;ao apropriada, desejavel
ou oportuna, nem qualquer decisao sabre a necessidade de qualquer
ac;ao. Uma s6 se pode seguir a outra caso se aceite ao mesmo tempo
algum fim como desejavel e o raciocinio tome a seguinte forma: 'se
quiseres isso, dcves fazer aquila'. Mas, se as premissas incluirem tal
suposic;ao quanta ao fim desejado, normas prescritivas de varios generos podem ser delas inferidas.
17Konrad Z. Lorenz, op. cit., pagina 188.

0 mutavel conceito de direito

Direito, legislar;:iio e liberdade

92

93

0 direito antigo
Para a mente primitiva nao ha distin~ao clara entre a unica maneira pela quai se pode obter determinado resultado e a maneira pela
qual se deveria obH!-lo. 0 conhecimento de causa e efeito e o conhecimento de normas de conduta sao ainda indistinguiveis: ha apenas conhecimento da maneira como se deve agir a fim de alcan~ar qualquer
Talvez seja mais facil agora entender por que encontramos em toda
resultado. Para a crian~a que esta aprendendo a somar ou multipliciviliza~ao antiga urn corpo de direito como o 'dos medos e dos percar, o modo como isso deve ser feito e tam bern a (mica forma de obsas, imutavel', e por que toda 'legisla~ao' antiga consistiu em tentativas de registrar e tornar conhecido urn direito concebido como urn Ieter o resultado visado. S6 quando descobre que, a!em da maneira que
lhe foi ensinada, M outras que levarii.o ao mesmo resultado, pode
gado inalteravel. Urn 'legislador' podia empenhar-se em depurar o disurgir urn conflito entre o conhecimento dos fatos e as normas de
reito de supostas corrup~Oes, ou em restaurar sua pureza original,
__
,fmas nao se cogitava de que ele pudesse fazer urn novo direito. Os hiscog.du.ta es*:~p~~~~ ~~ ~rn122:
1 As ~o;; propn~t!Hias s6 diferem das a~Oes orie~or 'nor)Uvt~W~ori~dores
dir~ito concord am que, nesse sent~d?, todos os ~amosos
_.!!!Lna med1da em que, no tocante ao que geralmente consideramos ~ '
.
leg1sladores ant1gos, de Ur-Nammu 19 e Hamurab1 a S6lon, L1curgo e
uma a~ao propositada, supomos que o prop6sito e conhecido pel
. · ·
·
os autores das Doze Tabuas Romanas, nao tencionaram criar urn noagente; ao pass? q~~· no toca?te a a<;ao orientada por norma, as ra• 1l!I/!Jtt'l;!j~.,.IM. v? ?ireito, mas simplesmente enunciar qual era e sempre fora o
zOes por que o mdivJduo cons1dera urn modo de agir como sendo urn f
dJreJt0 20 •
meio possivel de alc~n~ar urn resultado desejado e outro como nao
·f. . Entretanto, se ni~g~em tiD:ha o poder _ou a inten~ao. de altera~ o
sendo !he ser~o mmtas vezes desc~nhecidas. N_o entanto, considerar ,~!) ~- ~
d~r~JtO, e some_nt7 0 d:reJtO a~tigO era consJderado born, ~ss~ ~ao ?!gum tlpo de a~ao adequa~o e outro ~na~equad~ e igu~lmente resultado yv 1
mhca que o dJreJto nao contmuasse ~ se desenvolv~r. S1g~Iflca simd_e urn proc_:sso de ~e.le~ao do q_ue e ef1caz, se]a a ef1cacia conseqiii!n- J/! . I. 1 f
plesment_e que_ as altera<;Oes que efetiVa~ente ocornam nao resultaCla de a a<;:ao especifica produzu os resultados desejados pelo indivi- {/Iff) uV"V\..'
vam da mten<;:ao ou do plano de urn leg1slador. Para urn governante
duo, seja conseqiiencia de a a<;:ao desse tipo revelar-se ou nao propicia
, ,1--cujo poder repousasse basicamente na expectativa de que faria cumao funcionamento do gru o como urn todo. ortanto, com reqiien---1JI
prir leis consideradas assentes independentemente dele, estas com fre{I
'l qiienc~a l~es de~em ter parecido mais urn obsta~ulo a seus esfor<;:os de
, ~o os os me?J ros de urn grupo azem determinadas coisas de determmada mane1ra nao porque s6 assim alcan<;arao 0 que pretendem
,(t.A. ..j .(JU?,Jt~Vv
orgamza<;:ao dehberada do governo que urn mew para a execu<;:ao de
mas porque somente agindo dessa forma se preservan1 a ordem
~A.
. , ~ !lseus prop6sitos conscientes. Era naquelas atividades que nao podiam
1
grupo na qual suas a<;Oes individuais tern rob
d exito o
yv~Qi}
~ser diretame~te controladas - sob~etudo nas rela<;:Oes dos s~ditos
gru
..
SIS 1. ? apenas porque seus membros desenvolveil, , . 1 "}jtd:!tJ com estr~nge1r?s - que se desenvolv1am novas normas fora ~o ambira:n. e transmJtJram pratJcas q~e o tor~aram em seu conjunto mais
LCJJ__
to das le1s_ ap_h~adas pel?s governantes, ~nquanto est~s tend1~m a se
,,
tornar mms ng1das prec1samente na med1da em que tmham s1do ver,
eficiente _que outros; mas na~ e ne_cessa_rio que nenhum membro do
1
1
·. grupo saJba por que certas CO!sas sao feJtas de certa maneira.
c.vOf.:v Vvtt
balmente expressas.
~~
v1_amente a ex1s en 1a
. u
a 0 grupo de omens
....«_____._
Assim, a evolu<;:ao das normas de conduta independentes de proc..f.'
1,, ~nunca fOJ negada. 0 que se tern quest!Onado e_que, da circunstiincia
' ·:v~
(~ 19
'
.
' •
~~ VtfJVVV" de_ serem as normas efeti~"am_ente o_bedecidas, se possa concluir que
'
I~ \ Ver s. N. Kramer, H1story Begms at Sumer (No' a Iorque, 1952), pagma 57.
,"()-')>(1
seja, urn dever
obedJencJa: _EvJdentemente. essa conclusao s6 e
re._.. \AJ)J 20]sto obviamente nao impediu que estes homens viessem rnais tarde a ser considerados
1
I•
PO"'"' " foe tac>tamonto adm>hdo quo " d'"'' a •obmi,,nda do
,lt;
do d;.,;w, dado qo< ,;oham ,;do '""' cod;r;"dom. v., Joho llom<>,
I
gru~o."M~s seta! sobrevivencia e considerada desejavel, ou mesmo se rvvJ~~
./: '
'Law and nature in Greek ethics', International Journal of Ethics, vii, 1897, pagina
332
a exJstencJa ultenor do grupo como entidade dotada de certa ordem e I lin f q;\ 'V / ,A
:
pressuposta como urn fato segue-se entao
t
d
r\.Q,~~?l
~.!,{)J•
Mas urn c6digo legal_elaborado por urn legislador conhecido, um Zalenkos ou
d t
_
.
•
que cer as normas e con- ·
\;
, 1 .<"'YJI
urn Carondas, urn Lrcurgo ou urn S6lon, nao podia ser aceito dessa maneira
U a ~nao necess_anamente todas as que sao observadas no present e)
[rdV
v'.f'(J"' ·
como parte da ordem permanente das coisas. Era obviamente 'feito', e portandeverao ser segmdas por seus membrosrs.
.7
to, do ponto de vista de r/Jvo!s, artificial e arbitnhio. Aparentemente poderia
X....
.1/~.")J~fv"J)
ter sido feito tambem de outro modo, ou nao ter sido feito de modo algum.
, ;'F.,j\J~ {),W 111v ()
Uma gera,ao que vira leis sendo feitas niio podia deixar de indagar se toda a
rsver minha conferencia sobre Die Jrrtiimer des Konstruktivismus und die Grundlagen
~.-""
/
'
moral nao fora igualmente 'feita'.
/egitimer Kritik gesel/schaftlicher Gebilde(lvlunique e Salzburgo,l970),paginas 24 et seq.
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{ep6sito, capazes de produzir uma ordem espontiinea, ten'i ocorrido
I,.
: r'":1"vt.""
ffiUitaS VeZeS em 0p0Sic;ii.O aOS ObjetiVOS dOS governanteS, que tendiaffi
~"\i'1.-""' )
a ten tar transformar seu dominio numa organizac;ao propriamente di~gv:-·
ta. E principalmente no ius gentium, no direito comercial e nas pnltib'f"\.V
cas dos portos e feiras que devemos buscar as etapas da evoluc;ao do
direito que a~abou possi~ilitando a existen~ia de urn a socie?ade ~ber(f /1 ;tMJJ LV V 1 ,
ta. Talvez ate se possa d1zer que a evoluc;ao de normas umversa1s de
,'\}JI
COnduta nii.O COffiet;:OU nO interiOr da COIDUnidade Organizada da tribO,
~ftlv "V 1"
mas sim com o primeiro caso de escambo t<icito, quando urn selvagem
depositou algumas oferendas na fronteira do territ6rio de sua tribo,
'(4' 1 ·, L~...-9""
na expectativa ~e_q_ue, de m_aneira semelhante, !he fizessem urn pre\·; ~.. I ,.,.. \;0
sente em troca, miciando ass1m urn novo costume. Em todo caso, nao
foi pela orientac;ao _de gover?antes, mas pelo dese~volvime~to_ d_e cosV)\')l';;::y;:\;v'i'"
tumes sobre os quais se pod1am basear as expectatiVas dos mdivJduos,
• ,~~. .
que as normas gerais de conduta vieram a ser aceitas.
:,.~) q~"·v'-:1
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a assembleia freqiientemente recusava as restric;oes impostas pelas
leis, que Arist6teles se voltou contra essa forma de democracia a
qual negou ate mesmo o nome de constituic;ao 2J. E nos debates tra~a
dos nesse periodo que encontramos os primeiros esforc;os persistentes
para trac;ar uma distinc;ao clara entre o direito e a vontade particular
do governante .
0 direito dos romanos, que influenciou tao profundamente todo
o direito ocidental, resultou ainda menos de legislac;ao intencional.
~gz{V~~,&i;i;~ ·i Com_o todo direito ~nt_igo, des~nv~lv~u-se num~ epoc~ em que 's_e
cons1derava que o direJto e as mstltuu;oes da VIda socwl sempre ti·1'~7 /if]5o {~"fl;(JU, nham existido e ninguem fazia perguntas acerca de sua origem. A
?.~ . ..~
ideia de que o direito pudesse ser criado pelo homem era estranha ao
1
CU {~tYv::; .
pensamento dos antigos'z•. S6 em eras posteriores surgiu 'a crenc;a in·i .l'~"'~ 'f[,l/:_.v./ genua de que todo o direito deve fundar-se em legislac;ao'zs. Na verda/''
de, o direito civil romano cl<issico, em que se baseou a compilac;ao final de Justiniano, resultou quase mteiramente da descoberta de leis
por juristas, tendo sido produto de legislac;ao apenas em proporc;ao

iJ~ c(r~

,./f:--

/1

//.~:
C{;~ , . w-vVt.P ~
(/
.~
;.~/
/
.r
.
tayv l[ · /fvvvJV/VIAR_
Embora a concepc;ao de que o direito e produto da vontade humana ~r~ t{f'k
A tradi~iio classica e a medieval

1

~.)/A~fJ\

tenha sido integralmente desenvolvida pela primeira vez na Grecia antiga, sua influencia sobre a pnitica efetiva da politica permaneceu limitada. Da Atenas classica, no apogeu de sua democracia, sabemos
que 'em tempo algum foi legal alterar as leis por urn simples decreto 1l:-. ~ '
da assembh!ia. 0 proponente de tal decreta estava sujeito a famosa ."acusac;ao por procedimentos ilegais", que, caso aceita pelos tribu-,. · ·v·1 "\Jc.rw>vC~~
nais, invalidava o decreta e tambem, no curso do mesmo ano, expunha o autor do projeto a severas penalidades'2I. Uma modificac;ao das
normas basicas de conduta justa, os nomoi, s6 podia ser efetuada por
urn compiexo procedimento de que participava urn 6rgao especialmente eleito, o nomothetae. No entanto, encontramos ja na democracia ateniense os primeiros conflitos entre a vontade irrestrita do povo
'soberano' e a tradicao do estado de direiton; e foi sobretudo porque

?ri/V!h~ ~

2IA. H. l\1. Jones, Athenian Democracy (Oxford, 1957). pagina 52.
22Yer Lord Acton, History of Freedom {londres, 1907), pagina 12:
Numa ocasiao memoravel, os atenienses reunidos declararam monstruoso que
fossem impedidos de fazer o que quisessem; nenhuma for,a existente p6de
come-los, e decidiram que nenhum dever moral os restringiria e que nao se
submeteriam a nenhuma lei que nfio Fosse feita por eles pr6prios. Assim o povo emancipado de Atefias converteu-se num tirana.
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2lArist6teles, Politics, IV, iv, 4, 1292a, edi,ao Loeb, pagina 305:
E pareceria uma critica razohel dizer que uma tal democracia nao e absoluta·
mente uma constitui,ao; pais ali onde as leis nao governam riao hit constitui,ao, uma vez que o direito deveria reger todas as coisas enquanto os magistrados controlam os detalhes, e deveriamos submeter a julgamento esse governo
constitucional; se a democracia e entao reaimente uma forma de constitui,ao, e
not6rio que uma organiza,ao desse genera, em que todas as coisas sao conduzidas por resolu,oes da assembleia, nao e sequer uma democracia no sentido pr6prio, pais 1: impassive! a uma resolu,ao votada constituir uma norma
universal.
24M ax Kaser, ROmische Rechtsgeschichte {Gottingen, 1950), pagina 54.

25Jbid. Ver tambem f'-·lax Rheinstein, 'Process and change in the cultural spectrum coincident with expansion: government and law', em C. H. Kraeling e R. :-.1. Adams (eds.),
Cit_>· Invincible (Chicago, 1960). pagina 117:
A ideia de que normas ,·alidas de conduta pudessem ser estabelecidas par meio
de legisla,ao caracterizou os estagios finais da hist6ria grega e romana; na Europa Ocidental, permaneceu latente ate a descoberta do direito romano e a ascensao da monarquia absoluta. A proposi,ao de que toda lei e a determina,ao
de urn soberano e urn postulado engendrado pela ideologia democratica da Re,·olu,ao Francesa segundo o qualtoda lei deveria emanar dos representantes do
povo devidamente eleitos. Nao constitui. porem, uma descri,ao fie! da realidade, sobretudo nos paises do Direito Consuetudinario anglo-sax6nio.
Sabre Roma em particular. ,·er Theodor 1\lommsen, Abriss des ri5mischen Sraatsrechls
(Leipzig. 1893}, pagina 319: 'Aber auch mit Hinzuziehung der Burgerschaft hat der \lagistrat der bestehenden Rechtsordnung gegenuber keineswegs freie Hand. Im Gegenteil
gilt diese, als nicht durch die Comitien geschaffen, auch nicht als ,·on ihrem Belieben
abhanging. vielmehr als ewig und um-eranderlich ·.
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muito pequena26. Por urn processo bastante semelhante aquele pelo
qual, mais tarde, se desenvolveu o direito consuetudinario ingles, e diferindo deste sobretudo no fato de que o papel decisivo foi desempenhado mais pelas opiniOes de estudiosos do direito (os jurisconsultos)
que por decisOes de juizes, urn corpo de leis se constituiu atraves da
enuncia~ao gradual dos conceitos vigentes de justi~a. e nao por
legisla~ao27. Somente no final dessa evolu~ao, nao em Roma, mas em
Bizancio, e sob a influencia do pensamento helenistico, os resultados
desse processo vieram a ser codificados sob o imperador Justiniano,
cuja obra foi depois indevidamente considerada o modelo de urn corpo de leis criado por urn governante e expressando sua 'vontade'.
Contudo, ate a redescoberta de A Polftica, de Arist6teles, no seculo XIII, e a aceita~ao do c6digo de Justiniano, no seculo XV, a Europa Ocidental passou por outro periodo de quase mil anos em que o
direito voltou a ser considerado algo dado independentemente da vontade humana, algoa descobrir, nao a fazer, periodo em que a concep~ao de que o direito podia ser deliberadamente feito ou alterado parecia quase sacrilega. Essa atitude, percebida por muitos estudiosos
mais antigos2B, mereceu de Fritz Kern uma descri~ao classica, e nao
podemos fazer melhor que citar suas principais conclusOesz9:
26 Peter Stein, op. cit., pagina 20: 'Os romanos nao recorriam prontamente
em questoes de direito privado'.

a legisla~ao

27 Ver

W. W. Buckland eA. D. McNair, Roman Law imd Common Law (Cambridge,
1936).
28AJem dos autores citados em F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Londres e
Chicago, !960) [Osfundamentos da liberdade (Sao Paulo e Brasilia, 1983)], pilgina 163
e notas 5 e 6, ver R. Sohm, Frtinkische Reichs - und Gerichtsverfassung (Weimar,
1871), pagina 102: 'Das Volksrecht ist das Recht des deutschen Rechts. Das Yolksrecht
ist das Stammesgewohnheitsrecht. Die gesetzgebende Gewalt ist in der Staatsgewalt
nicht enthalten. Die capitula sind nicht Rechtsnormen, sondern Norm fiir die Ausiibung
der kOniglichen Gewalt'; J. E. A. Jolliffe, The Constitutional History of Medieval England from the English Settlement to 1485, segunda edi~ao (Londres, 1947), pagina
334:
Ate meados do seculo Xlll, a primitiva concep~ao de uma sociedade que vivia
sob a egide de urn direito herdado privara o rei da qualidade de legislador e
restringira o commune consilium ao reconhecimento do costume, e a participa~ao em decisoes re!ativas a direitos e procedimentos por meio de inquerito.
Sem duvida fizeram-se altera~oes vitais, mas de urn modo que ocultou sua verdadeira natureza enquanto altera~ao legislativa.
Uma nota de rodape referente a esta passagem assinala que Bracton s6 considerava permissive! legem in me/ius convertire, e nao legem mutare. Conclusao seme!hante pode
ser encontrada em F. Fichtenau, Arenga, Sptitantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln (Graze Colonia, 1957), pagina 178: 'Fruher war dem Herrscher allein
das leges custodire aufgegeben gewesen, Recht und Gesetz standen ja tiber ihm und das
Neue musste stets im Allen seine Begriindung find en'.

29Fritz

Kern, Kingship and law in the Middle Ages, tract. S. B. Chrimes (Londres,
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Quando surge urn caso para o qual nao se pode aduzir nenhuma lei valida, OS homens da lei, OU juizes, farao nova lei
convictos de estarem fazendo a boa lei antiga, que na verdade nao lhes foi expressamente transmitida, mas existe tacitamente. Portanto, nao criam a lei: 'descobrem-na'. Para a
mente medieval, qualquer julgamente especifico em tribunal, que consideramos uma inferencia especifica a partir de
uma norma juridica geral consagrada, nao se distinguia de
modo algum da atividade legislativa da comunidade; em
ambos os casos se descobre, nao se cria, uma lei oculta, mas
ja existente. Na !dade Media nao ha. nada que equivalha a
'primeira aplica~ao de uma norma juridica'. A lei e antiga;
lei nova e uma contradi~ao nos termos; pois, ou a lei nova e
explicita ou implicitamente deduzida da antiga, ou conflita
com ela, e neste caso nao e legitima. A ideia fundamental
permanece a mesma: a lei antiga e a verdadeira, e a lei verdadeira e a antiga. Segundo as ideias medievais, portanto, a
promulga~ao de lei nova nao e de modo algum possivel; e
toda legisla~ao e reforma da lei sao concebidas como uma
restaura~ao da boa lei antiga, que fora violada.
A hist6ria da evolu~ao intelectual pela qual, do seculo XIII em
diante e, principalmente, na Europa continental, a legisla~ao veio a
ser lenta e gradualmente considerada urn ato da vontade deliberada e
irrestrita do governante e demasiado longa e complexa para que a
narremos. Pelos estudos detalhados desse processo, ela se mostra estreitamente relacionada com a ascensao da monarquia absoluta,
quando se formaram as concep~()es que mais tarde regeram as aspira~()es de democracia3o. Essa evolu~ao foi acompanhada de uma progressiva absor~ao desse novo poder de formular novas normas de
conduta justa pelo poder muito mais antigo que os governantes sempre
tinharn exercido - o de organizar e dirigir o aparelho governamental
·-, ate que ambos os poderes se confundiram inextricavel:mente no
que veio a ser considerado o poder unico de 'legislar'.
.:.J A princi~l resistencia a esse desdobramento veio da tradi~ao do
Qciireito natural) Conforme vimos, os ultimos escolasticos espanh6is
usavam a palavra 'natural' como termo tecnico para desig_njlr o que
nUJ1Ca_~fOra:::'lf1Y~ntado'~ OU.planejado:~reooo··evoluiCloem resposta as
1939), pagina 151; G. Barraclough, Law Quarterly Review, !vi, 1940, pagina 76, qualifica esta obra nos seguintes termos: 'dois ensaios notaveis, cujas conclusoes, embora
possam ser alteradas ou limitadas, certamente jamais serao contestadas'.

30Ver em particular Sten Gagner, op. cit.
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exigencias da situa9ao. Mesmo essa tradi9ao, porem, perdeu seu vigor
quando, no seculo XVII, o 'direito natural' passou a ser enreffiliO(}
como desJgnio-ct·a-'1-azao naffirar'.
·
0 unico pais~mt~QQ.~eguiu...Pi_~ar a tradi9ao da !dade Media
e erigiu sobre a( 'Ii-'bb<erdades' medievain~fl,llceito moderno de Iiberdade sob a egideC!:o:.:rur:e-liQIODCingtaTerflii..:.J'sso se deveu em parte ao
fato de ter a Ingl~terra escapado a umaaceita9ao indiscriminada do
direito romano em sua forma final e, ~,isso, a concep9ao do direito como cria9ao de algum governant~as provavelmente deveu-se
sobretudo a circunstancia de que os juristas do direito consuetudinario daquele pais tinham desenvolvido concep90es bastante semelhantes as da tradi9ao do direito natural, porem nao enunciadas na enganosa terminologia dessa escola. No entanto, 'no seculo XVI e inicio
do XVII, a estrutura politica da Inglaterra nao era ainda fundamentalmente diferente da dos paises da Europa continental, e ainda nao
se sabia ao certo se a na9ao desenvolveria ou nao uma monarquia absoluta altameme centralizada, como o fizeram os paises do continente'JJ. 0 que impediu que isso ocorresse foi a tradi9ao, profundamente
arraigada, de urn direito consuetudinario que nao era concebido como
produto de uma vontade, mas como urn entrave a tocl.o poder, inclusive o do rei - tradi9ao que Edward Coke defenderia em oposi9ao ao
rei Jaime I e Francis Bacon e que Matthew Hale, no fim do seculo
XVII, reafirmaria magistralmente em oposi9ao a Thomas HobbesJ2,
A liberdade dos britanicos, que no seculo XVIII toda a Europa
veio a admirar, nao foi, assim - como os pr6prios britanicos foram
dos primeiros a acreditar, e como Montesquieu, mais tarde, ensinou
ao mundo -, originalmente produto da separa9ao dos poderes entre
llCreio que esta passagem, cuja referencia perdi, 1: de F. W. Maitland. Ver tambl:m A.
V. Dicey, Law of the Constitution, nona edi(:il.O (Londres, 1939), pagina 370:
Urn profissional do direito, que considera a materia de urn ponto de vista exclusivamente legal, e tentado a afirmar que a verdadeira questao em debate entre estadistas como Bacon e Wentworth, de urn lado, e Coke ou Eliot, de outro, era a conveniencia de se estabelecer na Inglaterra uma administra(:il.o forte
do tipo europeu continental.
32 Ver

W. S. Holdsworth, A History of English Law, vol. 5 (Londres, 1924), pagina

439:

Foi nos escritos de Coke que esta [concep(:il.o da supremacia do direito consuetudinario] e outras concepc;Oes medievais ganharam sua forma moderna; pertanto, foi basicamente em decorrencia da inlluencia de seus escritos que essas
concepc;Oes medievais passaram a integrar nosso direito moderno. Se sua influencia sobre algumas partes de nosso direito nil.o foi de todo satisfatoria,
lembremos que elas livraram os inglesr-s de urn procedimento penal autorizado
a fazer uso da tortura, e que preservaram para a Inglaterra e para o mundo a
doutrina constitucional do estado de direito.
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legislativo e executivo, mas antes uma decorrencia do fato de as decisOes dos tribunais serem regidas pelo direito consuetudinario, urn direito que existia independentemente da vontade de qualquer pessoa e
que, ao mesmo tempo, se impunha aos tribunais independentes e era
por eles desenvolvido. Tratava-se de urn direito em que o parlamento
s6 raramente interferia, fazendo-o geralmente apenas para aclarar
pontos duvidosos no seio de urn determinado corpo de leis. Poder-seia ate dizer que se desenvolveu uma especie de separa9ao de poderes
na Inglaterra nao porque somente o poder legislativo fazia leis, mas
porque este nao as fazia; porque as leis eram determinadas por tribunais independentes do poder que organizava e dirigia o governo, a saber, o poder daquilo que, na Inglaterra era erroneamente chamado
'legislature'.

Os atributos distintivos do direito emanado do costume e do precedente

A importante conclusao a que se chega ao compreender o processo de
evolu9ao do direito. e que as normas que dele emanam possuem necessariamente certos atributos que as leis inventadas ou criadas por urn
governante podem OU nao apresentar, e e provavel que s6 OS apresentem se forem plasmadas segundo aquelas normas que emergem da explicita9ao de praticas previamente existentes. S6 no pr6ximo capitulo
poderemos descrever exaustivamente todas as propriedades caracteristicas do direito que e assim constituido e mostrar que ele foi o modelo
do que os fil6sofos da politica consideraram por muito tempo o direito na acep9ao correta da palavra, tal como contida nas expressoes:
'estado de direito' ou 'supremacia do direito'' 'governo sob a egide
do direito', 'separa9ao dos poderes', etc. No momenta queremos ressaltar somente uma das propriedades peculiares desse nomos e mencionaremos as demais brevemente, antecipando uma analise posterior.
0 direito consistini em normas independentes de prop6sito que regem
a conduta dos individuos uns em rela9ao aos outros, destinam-se a ser
aplicadas a urn numero desconhecido de situa90es futuras e, ao definir o dominio protegido de cada urn, possibilitam a forma9ao de uma
ordem de a90es em cuja esfera os individuos podem fazer pianos exeqiiiveis. Essas normas sao comumente chamadas normas abstratas de
conduta e, embora a designa9ao seja inadequada, vamos emprega-la
provisoriamente com vistas a nosso objetivo imediato. A questao especifica que desejamos destacar agora e que 0 direito que, assim co-
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mo o direito consuetudinario, resulta do processo judicial e necessariamente abstrato, ao pa-sso_.. que·- o direito criado pelos ditames do go~rnante pode nao 0 ser.
---·· .. . ..
.. ·- ...
...
.A-afifiifa~ao -ae-que um-clireito baseado no precedente e mais
abstrato, e nao menos, que urn direito expressd em normas verbais e
tao contraria a urn ponto de vista rnuito defendido - talvez mais entre juristas da Europa continental do que entre os anglo-saxonios que requer uma justificativa mais t;:Ompleta. A questao central provavelmente nao pode ser melhor expressa que numa famosa defini~~~o
. fori_ll~l(lda_J~_e!() ~r(l~~(! juiz do sec,~VHLfLord Mansfield, ·a-qua~
enfatizava que o dir-eit. o_·consuetuamario 'nao consiste em ca-sos. par·t· ij
culares, mas em principios gerais, que sao ilustrados e elucidados pori
Jesses casos'JJ) Ou seja, e parte da tecn.!Ca ·aojuiz.aodireiro· consuetu~
\ ~e capaz de deduzir, a partir dos precedentes que o orien1
tam, normas de sentido universal, aplicaveis a novos casos.
·
Urn juiz do direito consuetudinario deve atentar sobretudo para
as expectativas que as partes de uma transa~ao teriam sensatamente
formado, com.base nas praticas gerais sobre as quais assenta a ordem
de ac;Oes vigente. Ao decidir quais das expectativas teriam sido sensatas nesse sentido, o juiz pode levar em conta somente as praticas (costumes ou normas) que de fato podiam determinar as expectativas das
partes e os fatos que estas presumivelmente conheceriam. E essas partes s6 teriam sido capazes de formar expectativas comuns, numa situa~ao que sob alguns aspectos deve ter sido singular, porque interpretaram a situa~ao com base no que era considerado uma conduta
apropriada, mesmo que nao o conhecessem sob a forma de uma norma expressa.
Essas normas, que presumidamente nortearam as expectativas em
muitas situa~Oes semelhantes no passado, devem ser abstratas no sentido de se referirem a urn numero limitado de circunstancias relevantes e de serem aplicaveis independentemente das conseqiiencias particulares que, no presente, parecem decorrer de sua aplica~ao. No momento em que o juiz e chamado a decidir sobre urn processo, as partes em litigio ja terao agido com vistas a seus pr6prios fins e, sobretudo, em circunstancias especificas desconhecidas por qualquer autoridade. As expectativas que nortearam suas a~oes e levaram uma delas
a frustrac;ao ter-se-ao baseado no que ambas julgaram ser praticas firmadas. 0 clever do juiz sera informar as partes 0 que deveria ter norteado suas expectativas, nao porque alguem lhes tivesse dito antes que
essa era a norma, mas porque esse era o costume assente, de que elas
JJCitauo por W. S. Holusworth, Some Lessons from Legal History (Londres, 1928),
pagina 18.

'\

)

deveriam ter conhecimento. Nessa situa~ao, a fun~ao do juiz jamais
podera ser a de decidir se a ac;ao efetivamente praticada foi adequada
de urn ponto de vista mais elevado, ou se serviu a determinado resultado desejado por uma autoridade, mas apenas se a conduta em questao se conformou a normas reconhecidas. 0 unico bern publico de
que ele pode cuidar e a observancia das normas que se poderia esperar que os individuos levassem em conta. Ele nao atenta para qualquer prop6sito ulterior a que alguem possa ter pretendido que as regras servissem e do qual ele basicamente nao ten! conhecimento; e devera aplicar as normas, mesmo que no caso em pauta as conseqiiencias conhecidas !he pare~am totalmente indesejaveisJ4. Nessa func;ao,
nao deve considerar, como freqiientemente o salientaram juizes do direito consuetudinario, os desejos de urn governante ou 'razoes de estado'. 0 que deve orientar sua decisao nao e nenhum conhecimento
do que o conjunto da sociedade requer em dado memento, mas exclusivamente 0 que e exigido pelos principios gerais em que se fundamenta a ordem vigente da sociedade.
Ao que tudo indica, a constante necessidade de explicitar normas, para melhor distinguir entre o relevante e o acidental nos precedentes que o orientam, desenvolve no juiz do direito consuetudinario
uma capacidade de descobrir principios gerais raramente adquirida
pelo juiz que atua segundo urn catalogo supostamente complete de
normas aplicaveis. Quando as generalizac;Oes nao se apresentam ja
prontas, evidentemente mantem-se viva uma capacidade de formular
abstrai;oes, capacidade que o uso mecanico de f6rmulas verbais tende
a destruir. 0 juiz do direito consuetudinario e obrigado a ter uma
consciencia muito maior de que as palavras sao sempre uma expressao apenas imperfeita daquilo que seus predecessores se esforc;aram
por explicitar.
Se atualmente as instruc;oes de urn Jegislador assumem com freJ 4 Ver

David Hume, Essays (Londres, 1875), vol. 2, pagina 274:
Todas as leis naturais, que regulam a propriedade, bem como as leis civis, sao
gerais, e consideram apenas algumas circunstancias essenciais do caso, sem levar em conta os caracteres, situa<;oes e rela<;oes das pessoas em questao, ou
quaisqucr conseqiiencias parricularcs que possam advir da determina<;ao dessas
leis, em qualquer caso especifico que sc aprcsente. Elas privam, sem escrupulos, um homem generoso de todas as suas posses, caso adquiridas irregularmeme. sem urn tilulo pr6prio, para entrega·las a urn avarento egoista que ja
acumulou imensas rcservas de bens superfluos. 0 interesse publico exige que a
propried;;de seja regulada por normas gerais inflexiveis; e embora as normas
adotadas sejam as que melhor atendem ao mesmo fim do interesse publico,
nao lhes e possivel impedir todas as adversidades particulares, ou fazer que
conseqiiencias benHicas resultem de cada caso individual. Basta que o plano
ou esquema em seu conjunto seja necessaria a manuten<;ao da sociedade civil, e
que, em geral, o bern resultante seja muito superior ao mal.
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qilencia a forma daquelas normas abstratas que emergiram do processo judicial, e porque foram plasmadas segundo aquele modelo. Mas e
extremamente improvavel que qualquer soberano, visando a organizar
as atividades de seus suditos para a consecw;:ao de resultados previsiveis e definidos, tenha jamais alcan~ado seu objetivo por meio do estabelecimento de normas universais destinadas a reger igualmente as
a~oes de todos. Restringir-se a fazer cumprir apenas essas normas, como o faz o juiz, exigiria urn grau de abnega~ao que nao se deve esperar de pessoas acostumadas a emitir ditames especificos e a tomar decisoes segundo as exigencias do memento. Os que tern por objetivo a
obten~ao de resultados particulares provavelmente nao inventarao
normas abstratas. 0 que tornou impositivo definir os tipos de comportamento que deveriam ser reprimidos foi a necessidade de preservar uma ordem de a~ao que ninguem criara, mas que era perturbada
por certos comportamentos.

Por que o direito oriundo de urn
processo evolutivo requer corre~ao por

legisla~iio

0 fato de que todo direito resultante da tentativa de explicitar normas
de conduta possuira necessariamente algumas propriedades desejaveis, que as determina~oes de urn legislador pod em nao apresentar,
nao significa que, sob outros aspectos, esse direito nao possa desenvolver-se em dire~oes extremamente indesejaveis, e que, quando isso
ocorre, a corre~ao por meio de legisla~ao intencional nao possa ser a
unica saida viavel. Por diversas razoes, o processo espontiineo de evoIUI;:ao pode chegar a urn impasse, do qual nao consegue escapar por
suas pr6prias for~as ou que, pelo menos, nao corrigira com suficiente
rapidez. 0 desenvolvimento do direito emanado de decisoes judiciais
em casos concretes (case-law) da-se, sob alguns aspectos, numa especie de rua de mao unica: depois de ter caminhado uma distiincia considenivel em certa dire~ao, com freqilencia nao consegue retroceder
quando fica claro que algumas implica~oes de decisoes anteriores sao
indesejaveis. 0 fato de o direito que se desenvolveu dessa maneira ter
certas propriedades desejaveis nao prova que sera sempre urn born direito ou mesmo que algumas de suas normas nao possam ser pessimas. Portanto, nao significa que podemos dispensar por completo a
legisla~aoJs.
' 5A

ideia de que o desenvolvimento do direito deve fundamentar-se, mesmo nos tempos
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Nao podemos prescindir deJa tambem por vanas outras razoes.
Uma e que 0 processo de desenvolvimento judicial do direito e for'>Osamente gradual, podendo provar-se demasiado Iento para permitir
que este se adapte com a desejavel rapidez a circunstiincias inteiramente novas. No entanto, talvez a razao mais importante seja que e
nao apenas difici!, mas tambem indesejavel, que decisoes judiciais invertam urn desenvolvimento que ja ocorreu e mostrou posteriormente
ter tido conseqilencias inconvenientes ou provou-se cabalmente err6neo. 0 juiz nao estara desempenhando sua fun'>ao se frustrar expectativas sensatas criadas por decisoes anteriores. Embora possa aperfei~oar o direito ao decidir sobre questOes genuinamente duvidosas, o
juiz nao pode realmente altera-lo, ou pode, no maximo, faze-lo de
modo apenas muito gradual no caso de uma norma que se tenha tornado bern assente; conquanto possa reconhecer claramente que outra
norma seria melhor, ou mais justa, e evidente que seria injusto aplicala a transa~oes ocorridas quando se considerava valida uma norma diferente. Em tais situa~oes, e conveniente que a nova norma se torne
conhecida antes de ser aplicada; e isso s6 pode ser efetuado pela promulga'>ao de uma nova norma a ser aplicada apenas no futuro. Quando uma modifica~ao real do direito se faz necessaria, a nova lei s6 pode desempenhar adequadamente a fun~ao pr6pria de toda lei, isto e, a
\ de nortear expectativas, tornando-se conhecida antes de ser aplicada.
)
A necessidade dessas mudan~as radicais de certas normas pode
In
"'ter varias causas. Pode resultar simplesmente do reconhecimento de
, (.,N'
que determinado desenvolvimento anterior se baseava em erro ou pro- __ -~-- ,_ duziu conseqilencias mais tarde reconhecidas como injustas. \Mas ~
--p-----rc-ausa--maiSJr.eqiient~prgyaveimen1e~ ter o desenvolvlmenw-cfo-cJi:reito ficado a cargo de memb~ cujas concep'>oes tra- I
dicionais fizeram com que estes conside~Justo o que nao podia .J
atender aos requisites mais gerais da justi'>a. findttbtt~
como o tlo direit~--fe~Rte--a-s--fel~ entre senhor e servoJo,
proprietario de terra e arrendatario, erector e devedor e. em tempos

;yJ!_

modernos, no processo gradual do precedente judicial e da interpretacao academica foi
convincentemente defendida pelo falecido Bruno Leoni, Libenv and rhe Law (Princeton. 1961). Mas, conquanto a argumenta<;ao de Leoni seja um antidote efkaz il onodoxia vigente, segundo a qual somente a legisla<;ao pode ou deve alterar o direito, nao me
convenceu de que podemos prescindir da Jegisla.;:ao, mesmo no campo do direito privado, que constitui o principal interesse desse autor.
36Ver W. S. Jevons, The Srare in Relation to Labo:1r (Londres, 1882). pagin''- 33: 'A
grande li<;ao que aprendemos [de 650 anos de legisla<;ao feita pelo Parlamento ingles] e
que a legisla<;ao referente ao trabalho sempre foi !egisla<;ao declasse. E o esfor<;o de atgum organismo dominante para impedir a ascensao de uma classe inferiOr, que come<;ara a demonstrar aspira<;l>es inconvenientes'.
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modernos, entre a empresa organizada e seus clientes, as normas foram basicamente moldadas pelas opinil>es de uma das partes e por
seus interesses particulares - especialmente quando, como costumava
ocorrer nos dois primeiros exemplos, os juizes provinharn quase exclusivamente de urn dos grupos em questao. lsso, conforme veremos,
nao significa que, como se afirmou, 'a justi<;:a e urn ideal irracional' e
que 'do ponto de vista da cognis;ao racional ha apenas interesses de
seres humanos e, portanto, conflitos de interesses'J7; pelo menos
quando por interesses nao entendemos apenas objetivos particulares,
mas oportunidades a Iongo prazo que diferentes normas oferecem a
diferentes membros da sociedade. Tampouco e verdade que, como o
sugerem essas afirma<;:l>es, a reconhecida tendenciosidade de alguma
norma em favor de determinado grupo s6 possa ser corrigida
invertendo-se a tendencia em favor de urn outro. Mas, quando se reconhece que algumas normas ate entao aceitas sao injustas a luz de
principios mais gerais de justis;a, pode ser perfeitamente necessaria rever nao s6 normas isoladas, mas ses;l>es inteiras do sistema firmado de
case-law. Isso e mais do que pode ser realizado mediante decisl>es referentes a casos particulares, a luz dos precedentes havidos.

A origem dos corpos Iegislativos

0 muravel conceito de direito

do havia muito tempo a necessidade de estabelecer normas para seus
oficiais ou subordinados, e nao teriam distinguido se essas norrnas
eram de carater puramente administrative ou suplernentares a tarefa
de fazer valer a justis;a. No entanto, urn governante descobriria ser
vantajoso reivindicar para as normas organizacionais a mesma dignidade geralmente concedida as normas universais de conduta justa.
Mas, se a elaboras;ao dessas normas que disciplinam o funcionamento da organiza<;:ao governamental era, ja por muito tempo, encarada como 'prerrogativa' de seu chefe, a necessidade de corpos representatives ou constituldos aprovarem as disposi<;l>es desse chefe ou
nelas consentirem, surgia com freqtiencia, precisamente porque o pr6prio governante estava supostamente submetido as leis consagradas. E
quando, como ao impor contribui<;:l>es ern dinheiro ou servi<;:os para
as metas governamentais, ele era obrigado a usar de coer<;:ao numa
forma nao claramente prescrita pelas normas firrnadas, precisava assegurar-se pelo menos do apoio de seus suditos mais poderosos. Seria
entao, muitas vezes, dificil decidir se estes estavam sendo solicitados a
atestar que isto ou aquilo era lei assente ou a aprovar deterrninada
imposi<;:ao ou rnedida considerada necessaria para determinado firn.
Assim, e enganoso pensar nos primeiros corpos representatives
como 'poder legislative' no sentido ern que o termo veio posteriormente a ser empregado pelos te6ricos. Eles nao estavam voltados basicamente para as normas de conduta justa ou o nomos. Como explica F. W. MaitlandJs:
Quanto mais recuamos em nossa hist6ria, mais impossivel se
torna tra<;:ar linhas precisas de demarca<;:ao entre as varias
fun<;:l>es do estado: a mesma institui<;:ao e uma assembleia legislativa, urn conselho governamental e urn tribunal de justi<;:a. ( ... ) Por muito tempo, te6ricos da politica insistiram na
distin<;:ao entre a legisla<;:ao e as dernais fun<;:l>es do governo;
e, claro, a distin<;:ao e irnportante, embora nem sempre seja
facil estabelece-la com perfeita exatidao. No ~ntanto, parece
necessaria observar que o poder de urn ato legislative (statute) nao se limita de modo algum ao que urn jurista ou fil6sofo da politica consideraria o dominio da legisla<;:ao. Urn
vasto nurnero de atos do legislative seria por ele classificado
antes como privilegia do que como leges; atos legislativos
nao forrnulam quaisquer normas gerais, mas tratam apenas
de urn caso particular.

Nao ha urn ponto determinavel na hist6ria em que o poder de modificar deliberadamente o direito, no sentido em que o estamos considerando, tenha sido explicitamente conferido a alguma autoridade. Mas
sempre existiu necessariarnente uma autoridade que tinha poder para
fazer leis de urn tipo diferente, a saber, as norm as de organizas;ao do
governo, e foi a esses autores do direito publico que gradualmente
coube o poder de tambem alterar as normas de conduta justa a medida que se reconhecia a necessidade dessas altera<;:l>es. Como a aplicas;ao dessas normas de conduta cornpetia a organizas;ao governamental, pareceu natural que aqueles que determinavam essa organizas;ao
determinassem tam bern as norm as que esta faria cumprir.
Urn poder legislativo, com o poder de determinar as normas de
governo, existiu, portanto, muito antes que a necessidade de urn poder de modificar as normas universais de conduta justa fosse sequer
reconhecida. Os governantes, diante da tarefa de fazer cumprir determinadas leis e de oq~anizar a defesa e diversos servis;os, tinham senti3

7

H. Kelsen, What is Justice? (Berkeley, Calif., 1957), pagina 21.
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W. Maitland, Constitutional History of England (Cambridge, 1908), pagina 382.
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elabora~ao intencional de 'leis' se tornou procedimento familiar e cotidiano; cada novo empreendimento de urn governo, ou cada modifica<;ao da estrutura governamental, requeria algumas novas normas
para a sua organiza~aoo Assim, a elabora~ao dessas novas normas
tornou-se urn procedimento aceito muito antes de alguem cogitar de
utiliza-lo para alterar as normas consagradas de conduta justa Mas,
quando surgiu o desejo de faze-lo, era quase inevitavel que se confiasse a tarefa ao corpo que sempre fizera leis em outro sentido e que,
com freqtiencia, tambem fora chamado a declarar quais eram as normas consagradas de conduta justa
0

0

Obediencia e soberania

Da concep~ao de que a legisla~ao e a unica fonte do direito originaram-se duas ideias que, nos tempos modernos, vieram a ser aceitas
quase como evidentes por si mesmas e exerceram grande influencia
sabre os er;entos politicos, embora provenham. integralmente daquele
construtivi IJI8 err6neo no qual sobreviv_s:~~
mais antiga A primeira ideia e a ~de que deve haver urn legis!.actor..::.Supremo, cujo poder nag pode ser limitado porque iss6exlgiria urn legislador que detivessf-~Jill poder ainda maior, e assim por diante, numa regressao infinita:.::>A outra e a de que qualquer coisa estabelecida
por esse legislador supremo e lei, e s6 e lei aquilo que expressa a sua
vontade
A concep<;ao da vontade necessariamente ilimitada de urn legislador supremo que, desde Bacon, Hobbes e Austin, constituiu a justifica<;ao supostamente irrefutavel do poder absolute, primeiramente de
monarcas, mais tarde de assembleias democraticas, s6 parece evidente
por si mesma caso se restrinja o termo direito ao corpo de normas
que rege as a<;Cies intencionais e conjugadas de uma organiza<;aoo Assim interpretado, o direito, que no sentido anterior de nomos se destinava a ser uma barreira a todo o poder, torna-se, ao contrario, um
instrumento para o usa do poder
0 ponto de vista do positivismo_jurldico de que nao se deve impor limites efetivos ao poder do corpo Jegislativo supr_emo s6 seria
convinc~mu_e_.fo.s.seserdade que toda lei e sempre produto da 'von~a
de' deliberada de urn legislador, e que nada poderia limitar efetivamenre·-essep-odefexcet6 outra 'vomade' do mesmo tipoo A autoridade de urn Jegislador sempre se funda, porem, em alga que deve ser
0

0

·--....____

0
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claramente distinguido de urn ato de vontade acerca de urn assunto
especifico em quesUio, podendo portanto ser tambem limitada pela
fonte da qual o legislador deriva sua autoridadeo Essa fonte e uma
opiniao consensual de que o legislador s6 esta autorizado a determinar o que e certo em circunstancias em que essa opiniao se refere nao
ao conteudo particular da norma, mas aos atributos gerais que qualquer norma de conduta justa deve possuir. 0 poder do legislador fundamenta-se, portanto, na opiniao geral de que as leis que ele produz
devem possuir determinados atributos, e a sua vontade s6 obtera o
apoio da opiniao geral se a sua expressao apresentar tais atributoso
Examinaremos posteriurmente, em maior profundidade, essa distin<;ao entre vontade e opiniaoo No momenta e suficiente dizer que empregaremos o termo 'opiniao', distinto de urn ato de vontade acerca
de determinado assunto, para definir uma tendencia comum a aprovar determinados atos de vontade e a desaprovar outros, segundo
possuam ou nao certos atributos que em geral os defensores de determinada opiniao nao serao capazes de especificar. Enquanto satisfizer
a expectativa de que suas delibera<;Cies apresentem tais atributos, o legislador tera liberdade no que concerne aos conteudos especificos das
mesmas e, nesse sentido, sera 'soberano' Mas a obediencia em que se
funda essa soberania s6 se mantem se esse 'soberano' satisfizer certas
expectativas relativas ao can1ter geral dessas normas, desaparecendo
quando essa expectativa for frustradao Nesse sentido, todo poder assenta na opiniao e e por ela limitado, como David Hume o percebeu
com grande clareza39
A ideia de que todo poder tern sua base na opiniao, assim compreendida, aplica-se tanto aos poderes de urn ditador absoluto quanta
aos de qualquer outra autoridadeo Como os pr6prios ditadores sempre souberam muitissimo bern, ate a mais poderosa ditadura desaba
se o apoio da opiniao publica for retiradoo E por essa razao que os ditadores se preocupam tanto em manipular a opiniao, atraves do controle da informa<;ao que esta em seu poder.
A limita<;ao efetiva dos poderes de urn corpo legislative nao requer, portanto, a existencia, acima dele, de outra autoridade organizada capaz de a<;ao conjugada; ela pode ser produzida por urn estado
de opiniao que determine que s6 se aceitem como leis certos tipos de
instru<;ao emanados do legislativoo Tal opiniao nao levara em conta o
conteudo particular das decisoes do poder legislative, mas somente os
atributos gerais do tipo de norma que se espera do legislador, o unico
que o povo cstara disposto a aceitar. Esse poder da opiniao nao reside
0

0

l9Ver De~,·id Hume, up. ci:.o "Ji. 1., pagma 125: 'Embora os homens sejam muito mais
gov<:rnadvs pelo interess~. o propriu imer.esse, e todas as questiles humanas, sao inteiramente governados pela opiniao'.
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na capacidade dos seus detentores de adotar urn curso de a<;:ao conjugada, sendo meramente urn poder negativo de retirar o apoio em que,
em ultima instancia, se funda 0 poder do legislador.
Nao ha contradi<;:ao na existencia de urn estado de opiniao que exige obediencia implicita a urn legislador desde que este se comprometa
com uma norma geral, mas recuse obediencia quando o legislador ordena a<;:oes particulares. E o pronto reconhecimento de determinada
decisao do legislador como lei valida nao dependera necessariamente
apenas de que ela tenha sido tomada segundo uma maneira estipulada, podendo tambem depender de que ela consista em uma norma
universal de conduta justa.
Assim, nao ha necessidade 16gica de que urn poder ultimo seja
onipotente. Na verdade, aquilo que em toda parte constitui o poder
ultimo, ou seja, a opiniao que gera obediencia, sera urn poder limitado, embora limite por sua vez o poder de todos os legisladores. Esse
poder ultimo e, assim, negativo, mas, enquanto poder de negar obediencia, ele limita todo poder positivo. E numa sociedade livre, em
que todo poder tern base na opiniao, esse poder ultimo nada determina diretamente, controlando, no entanto, todo poder positivo ao tolerar apenas certos tipos de exercicio do mesmo.
Essas restri<;:oes a todo poder organizado, particularmente ao do
legislador, poderiam, e claro, tornar-se mais eficazes e prontamente
operativas caso se formulassem explicitamente os criterios pelos quais
e possivel determinar se uma decisao pode ou nao constituir uma lei.
Mas as restri<;:oes que de fato atuam ha muito tempo sobre os corpos
legislativos nunca foram adequadamente expr.essas em palavras.
Tenta-lo sera uma de nossas tarefas.
\fl q"J/ 1/().r·b
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Quanta a constitui~ao de Creta descrita por Eforo, talvez baste mencionar suas
disposi,L>es mais importantes. 0 legislador, diz ele, parte do pressuposto de
que a Iiberdade e o maior bern de urn Estado e por essa unica razao estipula
que a propriedade pertence especificamente aos que a adquirem, ao passo que
na escravidao tudo pertence aos govcrnantes e nao aos governados.
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chamado de droit, Recht ou ··diritto, para diferencia-lo de loi, Gesetzz
\ fundida de qt o',direito deriva da autbridade e considerarmos, ao ,
<cQiilliU'.iQ;:::_que·tQda_autoridade__ deri.va_do_direit.o~- -n~-cinosentiao~
ou Iegge). No pr6ximo capitulo, compararemos o direito com as normas de organizac;:ao governamental, que tern constituido o centro da
que o direito institui a autoridade, mas no de que a autoridade infunde obediencia J10rqu,l! (e s6 na medida em que) aplica-Ieis cuja exi~te'i1~
. r\"y c£,wvvVv"'"
atencao _dos poderes J.egislativ_os. _________ -------- ------ --- ~--'I·
, r+_ I
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. cja_s.e___ps~s_l]ll1e_ ser independente deJa, leis fund..emel!tada5.::nii.i.Tii:opi:
.,\, [,"'\)V·
f&!tvv!!i.(JV~
- 1 esfon;:ar-se por explicitar e aperfeic;:oar, sera melhor compreendido se
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•• 1 _ '-:'\,
.
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legislac;:ao;
o poder de legislar pressupOe, entretanto, o re- \
C\ i7//ll....v-'•'~1 fvf'Wl 1 W''<~'f-que nao foi construida por ninguem e que nao se funda no fato de os
conhecimento de algumas normas comuns; e tais normas subjacentes
• . -' , I
; individuos terem recebido determinac;:i">es sobre o que fazer.rNamaio::ao poder de Jegislar podem tambem Iimitar esse poder.CNenl-iumgru11.4"1.-!- }·1r·vw~ . · ~ na dos casos, tm epoca: em queocorreu--a·tf~ao-em-lif@o, nenhuma
·-paconcord~r~ com normas expressas a menos que sei.ls membros ja
J.;t./;{r..l).~~~~A-J ct/
autoridade sequ~r tera tido con~ecimento_~?_q~e os indivi~uos fize_,.li;-c:.....:(v~)tenham opinioes ate certo ponto coincidentes. Essa coincidencia de
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0
(_('w)Jl Yl;'- Yj'tivtd'vl ~iuic;:~()_s!t:_ll_l!l<l__ordem espo~mpre encontrara uma or/. ~,~~ ~xpressas de condutajusta, embora nao o ac:~~c!o_u:Iatiyo a fins partidem desse tipo existindo cOmo atributo de urn processo continuo em
ct.U, ,..,z, · ·. ·•':'-' culares da ac;:ao. Pessoas que diferem em seus val ores gerais pod em,
que os individuos s~o~~<!_lli!Z~Lcl_(!_realizar seus pr6prio_s_p}Jl_n()i_porque
hlt£_'
(oca-slcinalmente, concordar quanta a
de objetivos particu
tern condic;:1'>es de formar expectatiVa.s -acerca-das a~oes de seus- seme-![~lares concretos e efetivamente colaborar para taL .ivlas esse acordo re'
Ihantes;-expectat)vas que contam com grande -probabllidade de se
c..'
{
ferente a fins particulares nunca sera suficiente para formar a ordem
confirmarem.
duradoura a que chamamos sociedade.
0 can1ter do direito oriundo de urn processo evolutivo manifesta-:! ·
Para apreciar a relevancia destas considerac;:oes, e necessaria Iise com a maxima clareza quando examinamos a situac;:ao de grupos de
_.'\N-<--_;-t'~..U..·;~
bertarm~-nos inteiramente ?<t_;,oncep~1ioerr6n~g_)de que pode haver
homens que possuem conceitos comuns de justic;:a, mas nao urn gover&.-v..iti)..y{ci)H&~~;
uma soc1e~ade ~ue s!:_~-n~-~~_1!~- e~ num _:;egun.do momenta, ~e outo:~a.
no comum. Certamente sempre existiram muitos grupos que se mantii.~/
1 _.
·
. fl., ·<. suas pr6pnas~. Essa concepc;:ao erronea e a .base do rac~!l<,!!f§!!JO
veram unidos por normas comuns, mas sem uma organizac;:ao delibe[Yv){i'.r~<.../{-l.L&~tlvo ~ que, de Descartes e Hobbes, atraves de Rousseau_ eBenradamente criada para faze-las cumprir. Tal situat;ao talvez nunca te./·i ~ J.J/,•()j.:,
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nha vigorado no que considerariamos urn estado territorial, mas sem
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tud10sos de perceo-erem a verdade1ra~ao -~mr~dd!reito e go~~nQ:~
e_ ,;;pfw((~l-t.,).--.
S6 e passive! a urn grupo de homens manter-se unido atraves-das reladuvida foi freqtiente entre grupos como os de mercadores ou de pes,f; ~v
4J ~oes ordenadas a que chamamos uma sociedade se os individuos obsoas ligadas pelas norm as da fidalguia ou da hospitalidade .
.E questao de terminologia, portanto de conveniencia, chamar.., '/( Q__ t/v'L.- l ftiUd(;f servarem certas IJ.2D!LC!.S_c.Qmuns. Provavelmente, portanto, estaremos
J ~ ~v
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mais pr6ximos da verdade se invertermos a ideia plausivel e muito dimos 'lei' a essas normas que, nesses grupos, podem ~.er·ef~~~ent~..,
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impos~~_s__e~l_.a~~niao e pel.a__t:xc.Jusao_~~ in. f.!:_a._!t::~e_s4 ~ n.osso~~-\
Stein, Regulae Juris (Edimburgo, 1966), pagina 109]: 'ius genera1e est, sed lex est speTefivos~ presentes,~in-teressam-nos quaisquer normas observadas na I
cies, ius ad non scriptum pertinet, leges ad ius scriptum'. Foi sugerido, com a1gum funpr:'ltica e ,nao
. q\l_~i!~-:.<!.Rlig_a_9a~..Q2L_U_J?<J_,9X_ganizac;:ao..f.ti_ad~ a d amen to [por Alvaro d'Ors, De Ia Guerra, de Ia Paz (Madri, 1954), pagina 160, citado
ess fim. A condi~ao para a forma~ao de uma ordem de at;oes e a obpor Carl Schmitt, Verfassungsrechtliche Aujsiitze (Berlim, 1958), pagina 427], ter sido
~rvancia factual das normas; decidir se precisam ser aplicadas ou o
uma grande infelicidade que Cicero tenha traduzido o termo grego nomos par lex em
modo de aplica-Ias, e de interesse secundario. A observancia factual
vez de ius. Sobre o uso do termo lex por Cicero, ver em particular De legibus, 11, v-vi,
edi<;:ao Loeb de C. W. Keyes (Londres, 1929), paginas 384-6: 'Est lex iustorum iniustode certas normas sem duvida precedeu qualquer aplica~ao intencional.
rumque distinctio ( ... ) nee vero iam aliam esse ullam legem puto non modo habendam,
As razoes por que as normas surgirarn nao devem, portanto, ser consed ne appellandum quidem'.
fundidas com as razi">es que tornaram necessaria faze-las cumprir. Os
2 Ver a afirma<;:ao freqiientemente citada de H. Triepel em Festgabe der Berliner juristisque decidiram proceder a tal aplicac;:ao talvez nunca tenham comchen Fakultiil fiir W. Kahl (Tiibingen, 1923), pagina 93: 'Heilig ist nicht das Gesetz,
preendido plenamente a func;:ao das normas . .ivlas, para perdurar, a
heilig ist nur das Recht, und das Recht steht iiber dem Gesetz'.
sociedade tera de desenvolver alguns m~ios de ensina-las efetivamente
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3 Ver

as passagens de David Hume, Adam Ferguson e Carl Menger citadas no capitulo
3, deste livrv.

4'.' nota

4Ver H. L.A. Hart, The Concepr of Lal\' (Oxford, 1961).
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e, muitas vezes - o que pode ser a mesma coisa -, tambem de fazelas cumprir. No entanto, a necessidade ou nao de faze-las cumprir depende tambem de outras circunstancias afora as conseqiH~ncias da sua
I}aO:()PSe(.yi\ru:;i.a.,{EiTiiuanfo-estivermos interes-sados-no -efeito da .Ob-servancia das normas, e irrelevante saber se elas sao obede.cidas p.elos
individuos por expressarem a (mica maneira que estes conhecem de al- i
( can~ar certos fins, ou se alguma especie de pressa_QJ_o_u_J!!ecig_de san- J
~~J.JP2.ede d~~ir de mo~te.fO-mero sentimento
uma a~ao seria tao afrontosa que os companheiros nao a tolerariam
e, nesse contexto, tao significative quanto a aplica~ao das norma~ pelo procedimento regular pr6prio dos sistemas juridicos desenvolvidos.
0 importante no momento e que o chamado aparelho juridico se desenvolven1 sempre mediante o esfor~o para assegurar e aperfei~oar
urn sistema de normasjaobseryadas._ _____
- . ---------~
.----\Esse sistema de normas pode ser gradualmente enunciado atraves ')
dos esfor~os de arbitros ou pessoas semelhantes~-chamados a dirimir
mas qu. e nao tern
auwoes <l_c_erc;a .
guais
Deverao decidir nao se as partes obedeceram a vontade de alguem, mas se as a~Oes destas se conformaram_as
e2SP_(!_ctativas2_1!!1S.l1.1~JI1enteformadas pelas outras partes por corresponderem-~s praticas na-s -cjuak se-oa-s-eava·-a:· coliduta cotidiana dos
membros do grupo. A imporHincia dos costumes, neste caso, e suscitarem expectativas que orientam as a~OeSdas pessoas; e as pratlcas
consiaerad~iSoor!gat6rias, portanto, serao aquelas de cuja observancia todos dependem e que por _isso se tornaram a condi~ao para o
born exito da maioria das atividadess. A satisfa~ao de expectativas
que esses costumes garantem nao sera nem parecera decorrente de
qualquer vontade humana, e tampouco dependera dos desejos de alguem ou das identidades particulares das pessoas envolvidas. Se surge
a necessidade de recorrer a urn juiz imparcial, sera porque se espera
que este .deci.Q£t_O__~asQ_ comQ.!lrn_entre outros analogos, que poderiam
ocorrer em qualquer Iugar e em quaTciuer-~poca~--e, portanto, de uma

ll3

maneira que satisfa~a as expectativas de qualquer pessoa que se veja
em posi~ao semelhanfe ·entre outnis que ela nao conhep pessoalmente.

r

I

de-que

\~isputas,
yod~Lde.-contro!e_sobre_
~~
dev_erru.~Etenci_ar_._l

lVer James Coolidge Carter, Law, Its Origin, Growth and Function (Nova lorque e
Londres, 1907), pagina 59: 'Todas as queixas de urn homem contra outro, sejam elas de
natureza civil ou criminal, decorreram do fato de que algo fora feito contrariamente ao
que o queixoso esperava que devesse ter sido feito'. Ver tam bern ibid., pagina 331:
A grande norma geral que regia a a~ao humana no principia, ou seja, que esta
deve conformar-se a expectativas justas, ~ontinua sendo a norma cientifica.
Todas as formas de conduta que respeitam essa norma sao mutuamente coerentes, convertendo-se nos costumes reconhecidos. Todas as que sao incoerentes com ela sao estigmatizadas como mas praticas. 0 corpo de costumes tende,
assim, a tomar a forma de urn sistema harm6nico.
Sobre est a importante obra, que nao e tao bern conhecida quanto merece, ver M. J.
Gronson, 'The juridical evolutionism of James Coolidge Carter', University of Toronto
Law Journal, 1953.

Como a

fun~iio

do juiz difere da do chefe de uma

organiza~iio

Mesmo quando o juiz tern de descobrir normas que nunca foram
enunciadas e talvez nunca tenham sido observadas antes, sua fun~ao
sera, portanto, inteiramente diversa da do lli!g_ge__uma.o_rganiza~ao,
o qual precisa decidir que a~ao deve ser empreendida para a consecu~ao de determinados resultados. Provavelmente jamais teria o-c-6-irldo
aaJg-u~m acosiumado a organlzar homens com vistas a a~Oes especificas dar as suas determina~oes a forma de normas aplicaveis igualmente a todos os membros do grupo, independentemente da tarefa atribuida a cada urn, caso ele ja nao tivesse tido, antes, o exemplo do
juiz. E improvavel, portanto, que qualquer autoridade com poder de
mando jamais tivesse desenvolvido o direito no sentido em que o fizeram os juizes - ou seja, como normas aplicaveis a qualquer pessoa
que se encontre numa posi~ao definivel em termos abstratos. 0
voltar-se ~Lrlt~n~ao_humana_para.aformula~aQ _de normas_destina~
.~J:iiTln.1mem_desconhe<:id_o__cl_(!_si!ua~O_e~_futura~ pressupOe urn feito
de. abstra~ao consciente de que. os povos primitivos sao praticamente
incapj~~s:-Normas·-.lbstratas independentes de qualquer resultado particular pretendido foram algo cuja vigencia teve de ser constatada,
nao algo que o homem fosse capaz de criar intencionalmente. Se hoje
estamos tao familiarizados com o conceito~~~!l.'?. sentici_Q cte_norm_<ts__a,.Qs_tratas a ponto de nos parecer 6bvio sermos tam bern capazes
de faze-ia-ddibeiadamerite;- issofestilta dos esfoi~os de incontaveis
gera0:5es-·de-juizes para eij)ressar em palavras· aquilo que as pessoas tinham apJ_rudidQ_\L~L_Da-pj!~. giD.$JLemm~nbQ, ___ tjyeram_de
~(P£S>pr~Ji!!g.l:!_~gef!l.~~E~_d_s:_~:X:PJ~~Si:li essas_nor.mas.
·A atitude-"caracteristJca do juiz decorre, assim, da seguinte circunstancia: ele trata~o que qualquer autoridade ~eseja qu_e_5e_fa~a numa dada situa~ao, e stm-do-giJ~TolJ~fo das-'legit!mas' expecta~

tivas·ctos-'indiviauos=~~~i[tiffi~~,~~ii~-~~s~:=-~~r:e_~3:_Cfiieiasex~
pectativas nas quais estes geralmente tern baseado SJJa~a~Oesnessa so·<GJeaaCifOOb}etJvo a-as--·normas-deve ser-facilltar essa harmoniza~ao
ou correspondencia das expectativas, de que depende o born exito dos
pianos dos individuos.
Urn governante que envie urn juiz para preservar a paz normalmente nao o fara com a finalidade de manter uma ordem criada por
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ele pr6prio, ou para verificar se suas determina~oes foram cumpridas,
mas para restaurar uma ordem cujo carater ele talvez nem conhe~a.
Ao contrario de urn supervisor ou inspetor, nao compete a urn juiz
verificar se determina~oes foram postas em pratica ou se todos cumpriram as tarefas que lhes foram atribuidas. Embora possa ser designado por uma autoridade superior, _ojujz_naQ.tera_por dever fazer
cumprir a vontade dessa autoridade, mas dirimir litigios que possam (
pertlir15afumaordemexisTeiite-;-ele -tratara de eventos particulares que I
a autor!C!ade-desconnece~-e- das a~oes de hom ens que, por sua vez,
na~ tinham conhecimento de ~enhuma determina~ao especifica da au- t
tondade quanto ao que devenam fazer.
Assim, 'em seus prim6rdios, o_direito ( ... ) tinha por finalidade, e
por tmic(l__f_illalidadeJ_mante!_a_p_gz'6. As normas que o juiz faz cumprir sao do interesse do governante que o enviou apenas na medida
em que preservam a paz e garantem que as atividades do povo prossigam sem perturba~oes. Nao tern rela~ao alguma com qualquer determina~ao antes feita aos individuos; exigem apenas que estes nao pratiquem certos atos genericamente proibidos. Referem-se a certos pressupostos de uma ordem vigente - ordem que ninguem fez, mas cuja
existencia ainda assim e constatavel.

'7

0 objetivo da jurisdi ..lio

e manter uma

ordem vigente de a .. oes

A afirmac;:ao de que as normas que o juiz descobre e aplica servem a
manutenc;:ao de uma ordem vigente de a~oes implica que e possivel
distinguir entre essas normas e a ordem resultante. Tal distinc;ao decone do fato de que somente algumas normas de conduta individual
ocasionarao uma ordem geral, enquanto outras a tornariam impassive!. Para que as a~oes isoladas dos individuos resultem numa ordem
geral e preciso nao s6 que elas nao interfiram desnecessariamente
umas na outras, como tambem que, naqueles aspectos em que o exito
da a~ao dos individuos depende de outros praticarem alguma a~ao
correspondente, haja pelo menos grande probabilidade de realmente
ocorrer essa correspondencia. Mas tudo o que as normas podem fazer
a respeito e facilitar as pessoas a descoberta e a forma~ao dessa correspondencia; nao podem assegurar efetivamente que isso sempre
ocorra.
A razao por que essas normas tenderao a se desenvolver e que os
6Roscoe Pound, Jurisprulience, voL I (Nova lorque, 1959), pagina 371.
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grupos que por acaso tenham adotado normas propicias a uma ordem
de a~oes mais eficaz tenderao a preponderar sobre outros dotados de
uma ordem menos eficaz7. Em geral se difundirao as normas subjacentes aquelas praticas ou costumes que tornam alguns grupos mais
fQrte~_llil~Qut:ms...!tcel'fasnormaspre(fominaraopor orientarem'
maior exito as expectativas refer. entes a outras pessoas que agem independentemente. De fato, a superioridade de certas normas se evidenciara sobretudo no fato de que elas criarao uma ordem eficaz nao s6
no interior de urn grupo fechado, mas tambem entre pessoas que se
relacionam acidentalmente, sem se conhecer/Ass!Ii-J--;--ao contrano das
Cleferrillna~oes, eTas-criarao-uma ordein mesmo entre pessoas que nao
tern urn objetivo comum. A obediencia de todos as normas sera importante para cada urn porque a consecu~ao dos objetivos individuals
depende disso, embora os objetivos das varias pessoas possam ser inteiramente diversos.
- -1 Desde que OS individuos ajam de acordo com as no-rmas~ -nao e1
necessaria que tenham consciencia delas. Basta que saibam. como \
agir de acordo com as normas, sem saber que, se expressas em pala- J
vras, teriam essa ou aquela forma. \iVlas o seu 'saber como'-56 forne:·
·cerrorienta~-ao-seguni(!msitua~-6es freqtientes, ao passo que em situa~oes mais raras nao havera essa certeza intuitiva acerca da legitimidade de certas expectativas. Sao estas ultimas situa~oes que tornarao
necessaria recorrer a homens de quem se espera maior conhecimento
das normas assentes para que a paz seja preservada e os conflitos evitados. Essa pessoa chamada a sentenciar considerara muitas vezes necessaria expressar em palavras, e assim tornar mais precisas, as normas acerca das quais ha diferen~as de opiniao e, as vezes, ate formular novas normas para os casos em que nao existam normas genericamente reconhecidas.
0 objetivo dessa enuncia~ao das normas sera, em primeiro Iugar,
obter aquiescencia para a sua aplica~ao em determinado caso. Nisso,
freqtientemente, sera impassive! distinguir entre a mera explicita~ao
de normas que antes existiam apenas como praticas e a enuncia~ao de
outras que nunca tinham sido observadas, mas que, uma vez enunciadas, serao consideradas sensatas pela maioria. Mas em nenhum dos

com

~

~

7Como freqiientemente fa! amos de 'urn grupo que prepondera sobre outros·. talvez se
deva enfatizar que isso nao significa necessariamente a vit6ria num confronto de for~as, ou mesmo que os membros desse grupo suplantem os membros individuais de outros grupos. t muito mais provavel que o sucesso de urn grupo atraia membros de outros, que assim se incorporam ao primeiro. Por vezes o grupo bem-sucedido se tornara
uma aristocracia no seio de uma dada sociedade e, em conseqiiencia, os demais moldarao a propria conduta segundo a do primeiro. Mas em todos esses casas os membros do
grupo mais bem-sucedido muitas vezes nilo saberilo a que peculiaridade devem o proprio sucesso, assim como nao cultivarilo esse tra~o por saberem o que dele depende.
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casos ten'i o juiz liberdade de proferir a norma que !he aprouver. As
normas que profere deverao preencher uma lacuna no corpo de normas ja reconhecido, de maneira que sirva a manuten<;ao e ao aprimoramento da ordem de a<;Oes possibilitada pelas normas ja existentess.
Para compreendermos o processo pelo qual tal sistema de normas e desenvolvido por meio da jurisdi<;ao, sera muito instrutivo considerarmos as situa<;Oes em que urn juiz tern nao apenas de aplicar e
verbalizar praticas ja firmadas, mas em que ha duvida real acerca do
que e e--igido pelo costume assente, e nas quais, consequentemente, os
"'tigantes podem divergir em boa fe. Nesses casos em que ha uma lacuna efetiva no corpo de leis reconhecido, provavelmente s6 se estabelecera nova norma se alguem for incumbido de descobrir uma que,
quando enunciada, seja considerada correta.
Assim, embora as normas de condutajusta, como a ordem de
a<;Oes que elas tornam possivel, sejam antes de mais nada produto de
evolu<;ao espontanea, seu aperfei<;oamento gradual exigira a dedica<;ao conscienciosa de juizes (ou outros especialistas em direito) q_l}!_
aperfei<;o~r~o o sistema y~gente pela form~la<;a_o de no:as normas.fDe -;-fato, o dJre1to, tal como o conhecemos, Jamms po-derJa ·rer::secresenvolvido integralmente sem esse empenho dos juizes, ou mesmo sem a
( ;n1<fYl'J1000 -"'"';enol-<le-um-l<g;>lodo,_ pom do.omoda-Jo do> ;m P"'- ('
\ ses a que a ev__ o__I_u_ <;_a_-o__ gradual. pode.Ieva.!o .ou fazer -face a- problemas_,!
lj~m~_!!te__novos, No entanto, ainda continua sendo verdade que o)
sistema de normas como urn todo nag_ckv:e-sua-estr-utura a cria<;ao in-,
1
tencional de juizes ou legi~!adores. _E resultado de urn processo de
rrpeffH¢"6ailleiiTo-no deccmer do qual a evolu<;ao espontanea dos cos
tumes e o aprimoramento intencional__9os detalhes de urn sistema exiJ
l.j:ente interagiram constantemente. \·Caaaurn--desses··dois··fatores ·teve
dearuar-;-mrs-T:1m-di-y·oes·proplciadas pelo outro, para auxiliar na forma<;ao de uma ordem factual de a<;Oes, cujo conteudo especifico sem-

r

8Muitos dos te6ricos antigos do direito natural estiveram pr6ximos de compreender esta
rela(:ao entre as normas jmidicas e a ordem de a~iles a que elas servem. Ver Roscoe
Pound, Jnterpretations_of Legal History (Nova lorque, !923), pagina 5:
Na realidade o jurista, o escritor de textos legais, o juiz ou o legislador, ao trabalhar segundo a teoria do direito natural, ponderava todas as situa~iies e procurava resolver todas as dificuldades referindo-as a uma imagem idealizada da
ordem social da epoca e do Iugar e a uma concep~ao dos objetivos do direito
relativamente a essa ordem. (... )Em conseqiiencia, o ideal da ordem social era
considerado a realidade maxima, da qual as institui<;iles, normas e doutrinas
juridicas eram apenas reflexos ou manifestac;iies.
Basicamente, porem, a concep,ao medieval de uma ordem social era ainda uma concepc;ao do statits especifico dos diferentes individuos ou classes, e apenas alguns dos itltimos escolasticos espanh6is abordaram a ideia de uma ordem abstrata fundada num direito aplicavel uniforrnemente a todos.
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pre dependera tambem de outras circunstancias alem das normas juridicas. Jamais se elaborou urn sistema juridico como urn todo, e mesmo as varias tentativas de codifica<;ao limitaram-se a sistematizar
urn corpo de leis existente e, ao faze-lo, suplementa-lo ou eliminar
incongruencias.
0 juiz devera assim, frequentemente, resolver urn quebra-cabe<;a
para o qual, na verdade, pode haver mais de uma solw;ao, mas na
maioria dos ~asos ja sera dificil at_e mesmo encontrar ~rna unica solu<;ao que se ajuste a todas as cond1~0es a que deve satlsfazer. Seu trabalho sera, portanto, urn trabalho intelectual e nao uma tarefa em
que suas preferencias emocionais ou pessoais, sua compaixao pela dificuldade de urn dos litigantes, ou sua opiniao sobre a importancia do
objetivo particular possam influenciar a decisao. A ele sera atribuido
urn objetivo preciso - embora nao urn fim concreto particular - , a
saber, ode aperfei<;oar uma ordem de a<;Oes dada, estabelecendo uma
norma que impe<;a a recorrencia dos conflitos ocorridos. Em seu empenho por realizar esse trabalho, ele se movera sempre no ambito de
urn con junto de normas que e obrigado a aceitar, devendo inserir nesse conjunto urn elemento exigido pelo objetivo a que serve o sistema
em sua totalidade.

'As a4;oes relativas a outrem' e a prote4;ao de expectativas

Como urn processo s6 ira a juizo caso tenha surgido urn litigio, e dado que em geral os juizes nao se ocupam de rela<;Oes de mando e obediencia, s6 as_a<;.Oes de individuos.que afe.tem__Q\Jtr.as _pessoas ou, como sao tradicionalmente denominadas, il~§J~latjyas_a_outr.em (operationes quae sunt ad alterum)9 darao lug(lr a Jormula<;ao de.normas
jwidi_c;as. Examinaremos em bre-ve
d)ficil questao de como essas
'a<;Oes relativas a outrem' devem ser definidas. No momenta interessa-nos simplesmente salientar que a<;Oes obviamentc nao pertencentes
a esse tipo, como os atos que urn individuo pratica na intimidade de
sua casa, ou mesmo a colabora<;ao voluntaria de varias pessoas de
uma maneira que claramente nao afete nem prejudique os demais,
nunca podem tornar-se o objeto das normas de conduta de que se

a

9Sobre o uso deste termo pelos illtimos escolasticos espanh6!s, ver C. von Kal!enborn,
Die Vorliiufer des Hugo Grotius (Leipzig, 1848), pagina 146. A concepc;ao de que a justi~a se restringe a ac;ao relativa a outrem, no entanto, remonta no minima a Arist6teles,
Nicomachean Ethics, V, i, 15-20, edic;ao Loeb, paginas 256-9.
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ocupa urn JUIZ. lsso e importante por responder a uma questao que
freqtientemente tern deixado perplexes estudiosos desses assuntos, a
saQs!(,}j_ue ate normas perfe!tamenie-gerias·e· absfratain)oaema~,
________..-:::17'-_constituir serias e desnecessa~~as restri~oes a liberdadeindividuaJw. -,o-e·-f~m-as··gerais -como as que exigem obediencia a preceitos religiosos podem ser consideradas a mais grave restri~ao da liberdade
pessoal. Ocorre, no entanto, que estas simplesmente nao sao normas
que limitam a conduta relativa a outrem ou, tal como as definiremos,
normas que delimitam urn dominio individual protegido. Pelo menos
ali onde nao se acredite que, em decorrencia dos pecados dos individuo~. urn poder sobrenatural pode punir todo urn grupo, nenhuma
norma desse tipo resultara da limita~ao da conduta relativa a outrem
e, portanto, da decisao de litigios11.
Mas o que sao 'a~oes relativas a outrem', e em que medida podem as normas de conduta impedir o conflito entre elas? As leis evi~
dentemente nao podem proibir todas as a~oes que poderiam prejudi
car outras pessoas, nao s6 porque ninguem e capaz de prever todas a
conseqtiencias de qualquer a~ao, como tambem porque as mudan~as
de plano sugeridas a alguns por novas circunsta.ncias tenderao a re- .
dundar em desvantagem para outros. Numa sociedade em permanente1
mudan~a, o_ direit()~cle_i!llR~<:lir__a fmstra~ao de-alguma~ e_xpecta- \
tivas, nao de todas. E algum dano conscientemente causado a outrem
eateesSen~eserva~ao de uma ordem espontanea: 0 direito nao
-proibe a cria~ao de uma nova empresa, mesmo que se sai_b_a_d.e.-ante::_
y,.tc~ .-~--J - Il11i2. ~e isso ac~~tara- ~- f~.c;~sso-.9~....Qu_u:a.._lA fun<;:ao das nor--mas dej.
.
. '1
{!
conduta jus'fa--56 podes"er' pois, a de informar as pessoas sobre que
\\<::-.. vv, c>y
\___ expectati~~_o_d_em __cm_nilQ.JeL ::•
___ __
--. -- ::::::.._
;_:_.""',t"\-;_v (;\J.N_
- - , - 0 desenvolvimento dessas nonnas envolvera evidentemente uma 'i
· . kl
(coJntinua intera<;:ao das normas juridicas e as expectativas: se por urn ;·
{Vv'/
la~o novas norm as serao est_ abelecidas para ~rotege: e_xpec~ativas ja
J
I
ex1stentes, por outro toda no_y_a_norma...tender.a.tambem __a cnar novas,
l. ~~pect~-~~~_g_<:ls_expectativas cqrrentes sempre

0\

fJ

cr

vr

IOEsta 1: uma obje<;iio legitima a maneira como tratei a questiio em The Constitution of
Libeny (londres e Chicago, 1960) fOs fundamentos da liberdade (Sao Paulo e Brasilia,

1983)], e espero que esta afirma<;lio satisfa<;a os criticos que apontaram essa falha, como Lord Robbins (Economica, fevereiro de 1961), J. C. Rees (Philosophy, 38, 1963) e
R. Hamowy [The New Individualist Re,·ie)l', l (1), 1961].
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J IIJsto esta evidememente implicito na formula de Immanuel Kant (e de Herbert Spen\ cer) sabre sera 'igual liberdade dos dcmais' a unica base legitima para uma restri<;ilo da
J liberdade pelo direito. Sabre toda est a questao, ver John Rawls, A Theory of Jusllce
, (Oxford, J 972).
12Ver P. A. Freund, 'Social justice and the law', em R. B. Brandt (ed.), Social Justice
(No,·a lorque, 1962), pagina 96: 'Expectativas sensatas sao em geral mais o fundamento
que o produto das leis·.

~ita;ao

l/9

/

--~----------. . r:::-entre si,
juiz_ill_~co.nstantem_--_en1eob·_'figado a decidir -,}
0

( q~~~ deve ser consideradaQc:giti'E~~__::iando, nessa medida,~e,.
_!1ovas __~~~;;_t~_0~as. IEs te sera------seffipre ,-ale-cerropc5rif6--;-um process a
experimental, vista que o juiz (e o mesmo se aplica ao legislador) jac
que esta:I
mais sera capaz de prever
todas as.. consequencias da .norma
--------. -belece, e muitas vezes seu esfor<;:o para reduzir as fontes ae conflito
eirt"re expectativas fracassanLfToda J'iOVallOrma-destinada--a-airlrru/
urn con Ito po era e a o originar novas conflitos em outro setor,
porque o estabelecimento de uma nova norma sempre provocara mudan<;:as numa ordem de a<;:Oes que o direito por si mesmo nao determi~~IJ1ente./ Nao-obstante, sQ__t_p_QSS]y.eLaY.aliar...a adequa~ao. ou
; inadequa<;:ao das normas pelos seus efeit()_s so_bre essa ordem de a~oes,
efeitos que s6 serao descobertos PQ!:i~sai~ e ~~ '\- - - ~-~
~

I

--

--.

1\

.,

I

Numa ordem dinamica de a~oes
apenas algumas expectativas podem ser protegidas
No decorrer desse processo, descobrir-se-a nao s6 que nem todas as
expectativas podem ser protegidas por normas gerais, mas ate mesmo
que a probabilidade de o maior numero passive! de expectativas se
confirmar aumentara ao maximo se algumas delas forem sistematicamente frustradas. Isso significa tambem que nao e passive! nem vantajoso impedir todas as a<;:oes que podem prejudicar alguem, mas apenas certos tipos de a~ao. E considerado inteiramente legitimo deixar
de ser cliente de alguem, frustrando assim as expectativas daqueles
com quem se costumava manter rela<;:oes comerciais.{DQireit056-vlsa
a impedir a frustra.~ao· das exQec_tativ.:as:~qucelc-Q-~~Iata_T~g!tiill~s{ e
!__!}ao, portanto, qualquer prejuizo causado a outrem. S6-des-s·a--maneira
o 'hao prejudicar outrem' pode ser transformado numa norma com
conteudo significative para urn grupo de pessoas que tern o direito de
buscar seus objetivos com base em seu pr6prio conhecimento. 0 que
pode ser garantido a cada individuo nao e a nao-interferencia de outrem nessa busca de seus objetivos, mas somen!e_que ele nao sofrera
restri~oes no US5Lde certos ml'!iQs. ------ ---~
-.:7'1 --Numamblente-externo-em constante mudan~a, no qual, em con/
' ·sequencia, alguns individuos estarao sempre descobrindo fatos novas,
e no qual desejamos que eles fa<;:am uso desse novo conhecimento, e
obviamente impassive! proteger todas as expectativas. Ao inves de aumentar, a certeza se reduziria caso os individuos fossem impedidos de
ajustar seus pianos de a~ao a novos_fatos sempre que estes chegassem
ao seu conhecimento. Na verdade,· muitas de nossas expectativas s6
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podem realizar-se porque os outros alteram constantemente seus piaNosso objetivo imediato e salientar que essa ordem de a<;Oes banos a luz de novo conhecimento. Se todas as nossas expectativas conseada em determinadas expectativas teni em certa medida sempre exiscernentes as a<;Oes de determinadas pessoas fossem protegidas, tornartido efetivamente antes que as pe
s rocurassem as.segurar a reali, · ;:iJJv se-iam impossiveis todos aqueles ajustamentos gra<;as aos quais, em
.
za ao das pr6prias expectativas. ~ ordem de a<;Oes ex1stente sera, em
.
. . em consta~te -~-u_d_~~wa, a1guem_
' s_e~-~' cap_~~- ~-e__ syprir,
I1
.
, . !f\)Jo'J')\."-!'
·.~ \ , mcunstanc1a~
rimeiro Iugar, simp _esmente uma reahdade
em que os home~s se ?av~v- . possas necess1dades_; !Aaetermma<;ao das expectat1vas que devem ser}
seiam e s6 se tornara urn valor que eles procuram preservar a med1da
1
1
qu< d~scobnom o qu•nto d<p<nd<m dd• pam ' conso_:«. <;ao de seus
. :-\~~-¥'i'J'1i!·<~~l;'~ro.~egidas·cte. perfcf~_r_a.·, port.an. to, d. e co. mopodemos~~a reali;
\W _,, rf.XY ~a_<;?_9_das.expectat:vas_corpo l1,111. todo.; -- -- . -. ···· ·· --: . ···
0 Jetivos Pre _en~os
en
- ~ v~ or
1 a- a ~· p_orque
.\0-L y7 j
Cer~an:e~te nao se. podena obter essa maxlmiz~<;ao ex1gmdo-se
sera uma co~d1<;ao que ~odos deseJarao pre_~r-~ml:l_or_<l_ mr:guem te-,
1
[;
'
que OS mdiVIdUOS contmuassem a fazer 0 que fazlam antes. Num
nha pretendldO prodUZI-laJDe fato, amaa que todos tenham cons-\
mundo em que alguns fatos sao inevitavelmente contingentes, s6 po\:::-(-· 1 j{r
ciericia deque ..sl.iasoportunidades dependem da manuten<;ao de uma I'
demos alcan<;ar certo grau de
e, portanto, de previsibili(ordem,
nipguem seria c::apa2: _de
o_ carater
dade do resultado global das atiVJda_des de todos se cada urn puder /) /r(J
b:!esma_j _Is so ocorrera por~ue a ordem na.o ~ode ser def1mda com basej:
11
ad~ptar-se ao que chega a seu conhecimento de uma forma que os de- ) -~ lv,j?
em qua1squer. fa.to.s .p. artJculare.s observav._e~s,. mas a pen as. c.o.. m. base
maJs nao. ~oderao prever. Essa constante modifica<;ao das partes e ; : ; · ,{%) r). J.J}'- num sistema de rela<;Oes abs_t~§ _qu_e_s.~~fLP_~eserx<!9o.Jlo.!. I1}e~o .d_e
1
que permltlfil a. manuten<;iiO da ordem gera] abstrata em que somos \J\1 ;\£r
iV\ i.-,j)IY'
modific;a<;0~?_d_Qs~l_t:!11_en_to~,_\Sera, como ]a 0 d1ssemos, nao a]go VIS!-:
Capazes, a par~lf do que percebemos, de fazer inferencias razoave]- v~_ .l~~[!
pe:ceptive] de a]guma Outr~__maneira, mas a] gO. que s6 pode ser)
.-(<J,V)))·IJ49
l::_:onstrmdo mentalmente. r
•· · - ·· ·· -·-- ..
mente conflave1s acerca do que esperar.
Basta imaginarmos por urn momento o que ocorreria se cada '' '
·NOen:tann:>·;--emhora--po'ssa parecer que a ordem consiste simplespessoa fosse obrigada a continuar fazend~ o que o~ dem~is se habi:
mente na obedie~cia a no:mas - e ~e fato essa obediencia e necessa-ria para assegura-la - , v1mos tambem que nem todas as normas ga) tuaram a esperar deJa para vermos que 1sso Ievana rap1damente a
l
ruptura da ordem global. Se os individuos procurassem obedecer a
rantirao a ordem. Sera antes o conteudo especifico das normas firma(
tais instru<;Oes, alguns descobririam de imediato ser fisicamente imdas que Ievara ou niio a forma<;ao de uma ordem geral em determina) possivel faze-lo porque certas circunstancias se teriam modificado.
do conjunto de circunstiincias. A obediencia a normas inadequadas
1 M.~s, ~e deixassem de correspond~r as expectativas, isto teria consepode perfeitamente tornar-se causa de desorde~, e po~e.~os _conce~er
quenc1as que, por sua vez, colocanam outros em posi<;ao semelhante,
---..
normas de conduta individual que obviamente 1mposs1bllltanam a me esses efeitos se ampliariam a urn circulo de pessoas cada vez maior.
~-egra<;iio__de..a~es individuais numa ordem global.
~Esta, alias, e u:na das razOes por que urn sistema inteiramente plan,e- TI~r ~
O('valo_~:~s.·)a, gue s_er\'~11'1-~~-n<:Jr_I!laS de conduta justa nao serao,
]ado tende a rmr.) Manter o fluxo global de resultados num sistem·a .v assim, d'eui:ll}(!s_ concretos, mas tra<;os abstratos de uma ordem factual
exiStente que_os-homens desejarao aprimorar por terem descoberto ser
complexo de produ<;ao requer grande elasticidade das a<;Oes dos ele- ---·!
mentos desse sistema, e s6 atraves de mudan<;as imprevisiveis das parl
esses-valores condi<;Oes para al:msca eficaz de .uma multiplicidade de
tes sera possivel alcan<;ar urn grau elevado de previsibilidade dos repropbslro-s-ditereri~e~, div~rgen_tes_ e imprevisiveis. As normas visam a
sultados gerais.
gararitiTcerfiis caracterfSticas abstratas da ordem geral de nossa socieAdiante (Volume II, Capitulo 10) examinaremos mais detidamendade, caracteristicas que desejariamos ver acentuadas. Empenhamoe o aparente paradoxo de que, no mercado, e atraves da frustra<;ao
nos por fazer com que essa ordem prevale<;a pelo aperfei~oamento
, isten;atica de algumas. e~p.ecta_tivas que em ~era! as expectativas sao
-~
q-?
das ~ormas que, antes de serem descoberta:_, era~ ~u.bjacentes a ~c;?es
a~end1das com tanta eficaCJa. E esta a mane1ra como opera o princiv t;Jc:.:C01' 1!(.,,. ·
usuaJs. Em outras palavras, essas normas sao de IDJCJO a caractensuca
p10 do :feedback ne.gativo'. No m~mento deve-se apenas acrescentar, :)
. . . de uma situac;ao factual que ninguem criou intencionalmente c _que,
·, . .
0
1
para e:Jtar urn P?SSivel mal-entend1do, ~ue se a. ordem geral demons- l?1.j?.vf!/i(ff/ (. (.:. . ,. 0/ 1 , portanto,. nao tinha .p. rop.6sito, ~
.. as ~-e__ p.QJLemos. :ten tar~ ~p:~fei<;_oar
tra ~aJor regulandade que ~s. fatos part1culares 1sso nao tern qu~lquer
,f(;) ) I ·, / n~-~dida_~_f!!_q}.le_ c~~ecemos a c?mp~eender sua 1mportanc1a para a
1
rela<;ao ~!_11 aq~~~~P.~2.!J.?bijidade_~g~__p_~~f!l_resultar do mov1men- (i.;:J 1~ ~vi~ Y/ ~J et1cacia d_eJQQ_C!s__as !fPSsas ac;Oes.
1
~r~no~ elementos, de ~ue trata a est.atisti~oi~~as~afoes'Tii.C!i)
---Em~ora seja obvi~mente verda de q_ue na~ se. po_d~ inferir norm as
c~~~~__::~-~~~~~tO-de~~-=<!J.UStament_~~~~~~:~G()~de premiSSaS que contem apenas fatOS, !SSO nao SigmfiCa que a acelta-
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~ao de algumas normas que visam a determinados resultados nao passa, em certas circunstancias factuais, obrigar-nos a aceitar outras,
simplesmente porque, nessas circunstancias, as normas ja assentes s6
servirao aos fins que as justificam se algumas outras tambem forem
observadas. Assim, se aceitamos determinado sistema de normas sem
questiona-lo e descobrimos que em certa situa~ao factual ele requer
algumas normas complementares para alcan~ar seu objetivo, tais normas complementares serao uma exigencia daquelas ja assentes, ainda
que nao sejam logicamente implicadas por elas. E como a existencia
dessas outras normas e em geral tacitamente pressuposta, nao e de tO·
do falso, embora nao seja totalmente correto, afirmar que o aparecimento de alguns fatos novos pode tornar necessarias determinadas
1,
normas novas
-- ------ ----1 1
.-.,
vii t -.5 ;\ 1
Urn a con~eqiiencia import ante dessa rela~ao entre o sistem~~
~
"iA
norma_s~ de_ c~nd.u~a e a ord:m factual de a~5es ~~a ~mpossibilidade de )
-,
_ L
uma c1enc1a JundJca que se]a puramente uma crencra de normas, sem .
S V i(t /)1( ,4.. UJvtv-; ~cQpta ~ _o_rdem.Jactua! a _q~e v.i~a.: A-aaequa~lio-de-uma nova\
•1 -- _./
•
norma a urn srstema de normas )a exrstente nao sera apenas urn a : '¥-( 1~~\; :''
quest~o ?e 16gica;. sera. geralmente uma questao de saber se, nas cir-!
1 .---/
l- ·
cunstanc1as factuars exrstentes, a nova norma levara a uma ordem de<
JL C
~~ties co~p_::i!_iveis.:rssoaecorre-ao·-rat:o
as normas abstratas de\ +1/U,
1'1·
lconduta s6 determinarem a~Oes especificas juntamente
com
circuns,•
I .
I
----------.... -----.
~
I tancias especificas. )A. prova da adapta~ao de uma nova norma a urn 1
!'t_;~ .. ; _ · -::-.. /, , .,..; 'fsistema exrstente pode_, portanto, ser uma _pro_va factual; e uma nova
"l,vGVL L- h . . (i:v-- Cl.£ .u:v~+norma ~ue, pela 16_grca, possa parecer _mte1ramente c?erente c_om
·
!-'~'rl;/ (':' 'i:tt 1 -;:- }-..-- iltJ:i.t (· 1__ c:quelas ]a reconhecrdas pode_, amda as?rm, re~vel~r-se J_ncompatlvel
·· \~_:-u )
{'-'V~ L :V
w!<;om est as se, em algum •cOnJunto de cJrcunstancJas, da mar gem a_\
-e._ }..:::.L~>v •. Lee\ lr•=~v{:;:_y1vfc,¥u~~5es que conflitem com outras permitidas pelas nonpas existentesD~
'
- . - ·.. pcir lsS<Jqueaconcep~ao "cartesiana---ou 'georrietiica;- do direito como
(--·v;·"~ .::.- -.·vvll~ t'l.:£,;-v!t pura 'ciencia de normas', em que todas as normas juridicas sao dedu~
·~;-tv: J
zidas de premissas explicitas, e tao falaz. Veremos que ela fracassa
"" -cq;.v;u-;p,"t·L ·....-v
necessariamente mesmo em seu objetivo imediato de conferir_maiQr
previsibilid::_d~ as decis5es judiciais. ~~.-riormas nao p-ode.m
julga- ~
,lias segunao sua adaptac;ao a outras, Jsoladamente dos fatos, porque
\af mutua compatibilidade
elas.. ._permitem
.
... - ---das ac;5es
... que
----______ .. - .. depi:nde desses
1

1 ,'

•
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l__
e a ideia basica que, ao Iongo da hist6ria da jurisprudencia,
se expressou constantemente na forma de uma referencia a 'natureza
das coisas' (a natura rerum ou Natur der Sachet3), que encontramos
IJHeinrich Dernburg, Pandekten, segunda edi<;llo (Berlim, 1888), pagina 85: 'Die Letragen, wenn auch mehr oder weniger entwickelt, ihr Mass und ihre
Ordnung in sich. Diese den Dingen innewohnende Ordnung nenm man Natur der Sache .. -Auf sie muss der denkende Jurist
\ckgehen, wo es an einer positiven Norm
fehlt oder wenn dieselbe unvollstandig oaer unklar ist'.
bensverh~Itnisse
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na observa~ilo freqiientemente citada de 0. W. Holmes, de que 'a essencia do direito nao tern sido a 16gica, ~xperien_cia'l4, ou em
expressOes diversas tais como 'as~2tig~s:_ias da vida social't5, a 'compatibilidade't6 ou a 'conciliabilidade'P dasa~Oes-aque- o direito se
aplica~--·
..

1

A coincidencia maxima das expectativas

'-·.____e o_btid!l pela delimita~ao de dominfos protegidos

E tao dificil perceber que as normas de conduta contribuem para conferir as expectativas maior grau de certeza sobretudo porque elas determinam nao uma situa~ao especifica e concreta, mas apenas uma
ordem abstrata que permite a seus membros formar, baseados nos
elementos que conhecem, expectativas com grande probabilidade de
se confirmarem. Isso e tudo o que se pode alcan~ar num mundo em
que alguns fatos mudam de maneira imprevisivel e em que a ordem e
obtida pela adapta~ao dos individuos a novos fatos, sempre que deles
1
tomam conhecimento. 0 que pode permanecer constante nessa ordem/
global em permanente ajustamento amrraart~as -externas; e constitui a
14Ver 0. W. Holmes, Jr, The Common Law (Nova Iorque, 1963), pagina 7:
A essencia do direito n1!o tern sido a 16gica, mas a experiencia. 0 que se julga
necessaria nurna epoca, as teorias marais e politicas dominantes, as institui<;Oes
de politica governamental, manifestas ou inconscientes, ate os preconceitos que
os juizes compartilham com seus concidadllos tern muito mais influencia que
os silogismos na determina<;llo das normas pelas quais os homens sao governados. 0 direito encarna a hist6ria do desenvolvimento de uma na<;ao ao Iongo
de muitos seculos, e nao pode ser tratado como se encerrasse apenas os axiomas e corolarios de urn livro de matematica.
Ver tambem Roscoe Pound, Law and Morals (Chapel Hill, N.C., 1926), pagina 97: '0
objetivo do direito e impedir a mutua interferencia entre seres consciemes e dotados de
livre arbitrio. E ordena-Ios de tal modo, que cada urn exer<;a a sua liberdade de uma
maneira compativel com a liberdade de todos os demais, visto que estes devem ser
igualmente considerados fins em si mesmos'.
tspaul Van der Eycken, Methode positive de /'interpretation juridique (Bruxelas e Paris, 1907), pagina 40 I:
On regardait precedemment Je droit comme Ie produit de Ia volonte comciente
du legislateur. Aujourd'hui on voit en lui une force naturelle. Mais si !'on peut
attribuer au droit l'epithete de nature!, c'est, nous J'avons dit, dans un sens
bien different de celui qu'avait autrefois ]'expression de 'droit nature!'. Elle
signifiait alors que Ia nature avait imprimi: en nous, comme un element meme
de Ia raison, certains principes dont Ia foule des articles des codes n 'etaient que
les applications. La meme expression doit signifier actuellement que Je droit re-

;I
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j/o . . ./~·t-t/vt..\.k![e c u;.{:...;~~

proter;:ao, reduzindo assim a interferencia das ar;:oes de alguns individuos nas intenr;:oes de outros: .dema~car, no tocante a cad a individuo
a gam a de ar;:Oes permitidas designallifci:=(au:rrierh-of, tornando. reco~
ribeciVeispefa apficar;:~o de normas aos fatos concretes) gamas de obfefosqi.ie-so""Cieferminados individuos terri direito de utilizar e de cujo
ccintr'ole·os demais sao excluidos. 0 ambito de ar;:Oes em que cada individu-o tel-a ·garantia contra a interferencia de outros s6 pode ser determinado por normas aplidtveis igualmente a todos se estas permitirem estabelecer que objetos cada individuo pode controlar com vistas
a seus objetivos. Em outras palavras, sao necessarias normas que permitam fixar a cada momenta os limites do dominio protegido de cada
~'(1 ~~ urn, e assim distlE.g!!iL_~__Il!~~ a mewn e ojuum.
1-+
1 }'t~~t_\
A ideia de-que 'boas cercas fazem bons vizinhos'Js- ou seja, de
-;:, .1.-, /f)·,:::- /1.
que os homens s6 podem usar seu pr6prio conhecimento na busca de
/
,.
suite des relations de fait entre les choses. Comme ces relations elles-memes, le
( U\j( r<)C [?!:::. seus pr6prios fins sem colidirem uns com os outros se for passive! tra/
droit nature! est en travail perpetuel. (... ) Le legislateur n'a de ce droit qu'une
r;:ar limites claros entre seus respectivos territ6rios de livre ar;:ao - e a
/
f
conscience fragmentaire; il Ia traduit par les prescriptions qu'il edicte.
base sobre a quaL se dt:!.S.l'!.I1~olveu toda c:ivilizar;:ao conhecid<!_JA-prO! -?i~{;~t,Wt{<t,)ur\
Lorsqu'il s'agira de fixer le se~s de celle-ci, ou faudra-t-ille cher~her? Manifespriedade, no senti do amplo em-..que"-0" te~mo r-usa-do-para designar '
... '( •1 tement :l. leur source: c'esHl.-dtre dans les extgences de Ia vte soctale. La proba;;'ll~0~i t.&i;liL-1.-\ f, t{#/lbilite Ia plus forte de decouvrir le sens de Ia loi se trouve lit. De meme lorsqu'il
-;~ao s6 coisas materiais, mas (como a definiu John Locke) 'a vida, a ,.
(
{'
s'agira de combler les lacunes de Ia loi, ce n'est pas aux deductions logiques,
,{ty::·~
·.:
.ft~
--:;vv-'1/1iber~~~
~~!_l_s' de todo individuo, e a .u.nica s?lur;:ao ja .cte~c~ber':: (
c'est aux necessites qu'on demandera Ia solution.
[:'lvi..A/_?·l& ~tv !1 ta pews no__me.ns p. ara o. ?_ ro,bl~~~ ~~o_ .nq.!_~aca_J!b._er9.~de__u~dlV1du~l
.~ . f~.~ II,.-_ cc~-~ -~~-s~~a_j~ .con flit~ .. D!I~J.t_Q,_ll_b,~~-dad~ e pr?RfJedaae ~onstJ16C. Perelman e L. Olbrechts-Tyteca, La Nouvelle Rhetorique- traite de /'argumentavt't/ l!(.. &u- , tuem uma tnnaaae mseparavel. Nao pode haver direJto, no sent! do de
tion (Paris, 1958), vol. I, paginas 264-70, especialmente §46: Contradiction et JncompaI'
corpo de normas universais de conduta, que nao determine limites
tjbilite, e §47: Procedes permettant d'eviter une incompatibilite, de que so podemos cidos dominios de liberdade, estabelecendo normas que possibilitem a
tar algumas passagens significativas. Pagina 263:
L'incompatibilite depend soil de Ia nature des chases, soit d'une decision humai,
cada urn definir sua esfera de livre ar;:ao.
ne. Pagina 264: Des incompatibilites peuvent resulter de !'application a des situa·"'·'-'
Isso foi durante muito tempo considerado evidente por si mesmo,
tions determinees de plusieurs regles morales ou juridiques, de textes legaux ou
j1.,) ~It: ·
dispensando qualquer prova. Foi, como o mostra a epigrafe deste casacres. Alors que Ia contradiction entre deux propositions suppose un formalisme
~) l:~ .t.:. • ., , pitulo, compreendido tao clarame~t.e pe~os gregos a~tigos quanto peou du moins un systeme des notions univoques, l'incompatibilite est toujours re1 t:1v>"'los fundadores do pensamento pohtiCO liberal, de MJltonJ9 e Hobbesco
lative :l. des circonstances contingentes, que ce!les-ci soient constituees par des lois
'71/-~,.1vtc..joC
naturelles, des evenements particuliers ou des decisions humaines.
~~-;·/~?v~tv~ J"rJ
ate Montesquieu2t e Bentham22, tendo sido posteriormente reafirmado

base das previsOes, e somente urn siste_l!l1l de relar;:Oes abstratas, nao
os seus elementos espe_9fis;g"s. Isso significa-·que'toaicmudafi¢lffniSfi"il""
necessariamellieafgi.iffias expectativas, mas que essa-ITiesma mudan~a
cria-liliiaSituar;:~oem que riovamer!te a probabilidade de se formarem
expectativas corretas e tao grande quanto possivel.
·;1., ·ljj,v vv,;_
,.
Evidentemente tal condir;:ao s6 pode ser atingida protegendo-se
li;J,~ :0 1, {o lJt£:l;c;':alg~mas e nao todas as ex~ectativ~s, e _Q_I>Iobl~m.a .central ~- ~~ber
~t~vJJ"t':~ ~ ~ ~~"~«&.,qmus_9e!as dey(!n:ser protegidas.a-fim ~e-s~_maxm:u~ar a_ possJbihd.ar;:l£G'Ul:vl "tuu:-2-J~ i, ~e de as e_xpectatJvasen: gerals~~em sat1sfe1tas .. Is~o 1mphca uma dJs_rl)"!iJ.,1 !J-<../}J~~u(J
tmr;:ao entre as expectatJV~s. 'legJtlmas', que 0 d!fe!~O d~ve proteger, e
ft Y.f(,· vttu/
ou.tras, que ele deve permi~Ir_ que se frustrem. E at~ hoJe s6 se ~esco
,fVI,fM
bnu urn metoda para defm1r a gama de expectat!Yas que tera essa
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Na mesma linha de pensamento, ver tambem Charles P. Curtis, 'A better theory of legal interpretation', Vanderbilt Law Review, iii, 1949, pagina 423: '0 criteria mais im\ ponanle e simplesmente a coerencia com o restante do direito. Um determinado conirato
,ou testamento constitui parte muito reduzida do conjunto do direito nosso, tanto quan10
/um determinado ato legislativo constiiui uma parte maior; e, embora a Justi<;a tenha obje/ tivos mais amplos, a virtude em que o Direito deposita suas esperan~as e a coerencia'.
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lSRobert Frost no poema 'Mending wall'.
19John 1vlilion, The Tenure of Kings and Magistrate, ern Works, edttado por R. Flet-

1
''"' \(-hf-

.f.::. _ cher (Lond~es, 1838), pagina 27: '0 poder que esta na raiz de Ioda l~berdacle de dis~or e
L~.~~ de eco~1o~:zar na terra que Deus lhes deu, como chefes de fam1lia em seu propno
fL J;,
. /), patnmonto ·

Jurgen von Kempski, 'Bemerkungen zum Begriff der Gerechiigkeit', Srudium Ge1
xii, 19~_9. reeditado em Recht w1d PoiJtlk (St~tigart, 1965), do mesmo atJtor, ~Vl.(J.; J.fJc,.._O\l?~~:o
,
· · ,
pagma .51: _'Wtr wollen davon sprechen, das~ den Pmanechtsordnungen em Verna- IJ '·.
·Thomas Hobbes, The Le\lathan (Londres, 1651), pagma 91.
ghchketlspnnztp ftlr Handlungen zu Grunde hegt'; e, do mesrno autor, Grundlagen ~~~
<, ;11! i'(4/0Q;;
emer Srrukrurrheone des Reclus, em Abhandlungen der Geistes- und SozialwissensvV (
:IMoniesquieu, The Spirir of the Laws, XVI, capitulo 15.
chaf~li~hen ~l~ss~ der Akademie der Wissenschaften und Lireratur in Mainz, 1961, n?
"(l(/~;;
2, pagt~a 90. V.tr f~age~, welchen siruktu.rellen. Erfordermssen Handlungen entspre.·
,.
22]. Bentham, The Theory of Legislation, editado por C. K. Ogden (Londres, 1931),
·~ , . pagina ll}: 'A propriedade e 0 direiiO nasceram juntos e juntos morrerao'.
chen muss_en, wenn ~1e mttet_nander venragh~h sem_sollen; mll andern Worlen, wtr be- V .
Irachten eme Welt, m der dte Handelnden mcht mllemander kollidieren'.
/IT>( J}
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por H. S. Maine2J e Lord Acton2 4 • Foi contestado apenas em epoca
relativamente recente pela abordagem construtivista do socialismo 1
sob a influencia da ideia err6nea de que a propriedade fora 'inventada' num est a io osterior e que anteriormente existira urn est agio de
comunismo primitive. sse mito foi completamente refutado pela
rr· 1 .fJ}/·~ , ~squisa antropo g1ca2;. Nao pode haver mais duvida de que o reco. 11-t~I"LVI..
1_ .1 ;,[;,- nhecimento da propriedade precedeu a forma<;ao ate mesmo das cul[/,)t-1\.L 'l C.:...J"-t'~ Y'- turas m · 'mitivas, e de que certamente tudo aquilo a que chama_;/ ~'l;t;t J~~w.mos civiliza<;a evoluiu a artir daquela ordem es ontanea de a<;Oes
{.(/;;... v
~I,:.
gue e possibihtada pela delimi e dominios protegJ OS e in !VIt~J :,+_w. }duos ou g_rupo~ Embora o pen~a~ento s~cialista d_e n~sso tempo te' . 1 , ·'£-· {(,; j_ . ;J nha sugendo ser essa constata<;ao JdeologJcamente msp1rada, trata-se
.)~~~WI W'-j'P- de uma verdade cientifica tao comprovada quanta qualquer outra a
.1 ,1 ·/'
·~
,- .
que tenhamos chegado nesse campo.
., l , v/J.ftl\._to.._.,J&(;o
Antes de prosseguir, devemos precaver-nos contra urn mal-entendido com urn acerca das rela<;Oes entre as normas do direito e a proDLBlvl/.ltvtY G\.Q ._
priedade individual. Freqilentemente se pensa que a f6rmula classica
~
segundo a qual o objetivo das normas de conduta justa e atribuir a
. .
.f.. ~~
cada urn o que !he e devidoC6:zm!.?l-.£illqueJrib.uez-e)'significa que o direito por si mesmo atribui a cada individuo determinadas coisas. Obviamente isso nao e verdade. 0 direito simplesmente foi-nece normas
pela~~qu~j:;__e possivel averiguar, a paffit=c:fe~ratOs.J:ia.rJiculares; a quem
,? ~I ;·7_. pertencem determinadas CQ.igs. Nao tern por objetivo estipular as
{;!J\;l
CW
pessoasa~quem deverilopertencer coisas especificas; pretende apenas
tornar
possivel averiguar os limites que foram fixados pelas a<;Oes
- 2.//VtAJv.J
praticadas pelos individuos no ambito demarcado pelas normas juridicas, mas que, em seus conteudos particulares, resultam de muitas
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2-'Sir Henry :\Iaine, Village Communities (Londres, 1880), pagina 230: 'A ninguem e
dado atacar a propriedade privada e declarar ao mesmo tempo que valoriza a civiliza\·ao . ..\ hist6ria de am bas e inexrrica,·e!'.
2

"Lord Acton, The Hisron· of Freedom (Londres, 1907), pagina 297: 'Urn povo avesso

a insrirui~ao

da propriedade pril'ada carece dos primeiros elementos da liberdade'.

25Ver A. I. Hallowell, 'Nature and function of property as a social institution', Journal

of Legal and Political Sociology, i, 1943, pagina 134:
Do ponto de ,·isra da nossa afirma~ao de que os direitos de propriedade, sob
alguma forma, sao de faro nao apenas universais, mas constituem urn fator basico na esrrurura~ao do papel dos individuos em rela<;ao aos processos economicos basicos. e significative que pensadores do seculo XVIll tenham percebido a importancia fundamental dos direitos de propriedade, ainda que seu raciocinio nao seguisse as mesmas linhas que o nosso.
Ver tambem H. I. Hogbin, Law and Order in Polynesia (Londres, 1934), pagina 77 et
seq., e a introdu~ao de B. 1\lalinowski a essa obra, pagina xli, bern como, deste ultimo
autor, Freedom and Ci1·i/ization (Londres, 1944), paginas 132-3.
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outras circunstancias. Tampouco se deve consideraL~.c.om~
ocorre, que a f6rmula ch'tssica se refere a chama~ 'justi<;a distrjbut 1- ..
va', ou que visa a uma condi<;ao ou distribui<;ao debens que, independentemente de como tenha sido produzida, pode ser qualificada
de justa ou injusta.{()'OOjetivodasnormasjuridlcas-~ simplesmen~Je"
(!mped1: t~n~o qua!lto p?ssivel, tra<;ando limites, que as ?<;Oes de diferentes mdJV. Jdu?s. mterf.Jram uma·s.na. s _outras; e.l.as p~r s1 mesmas nao
podem determmar o resultado que d1ferentes mdJviduos obterao, e
portanto tampouco o podem ter por objeto,_.r ·--~~---~~---; .
S6 ao dd!il.ir.
esfe.ra prciiegiClade cad a um e que o direito
; estabelece quais sao as 'a<;Oes relativas a outrem' por ele reguladas e
[ que sua proibi<;ao geral de a<;Oes 'danosas a outrem' adquirem urn significado determinavel. A certeza maxima das expectativas alcan<;avel
I numa sociedade em que os individuos tern a liberdade de usar seu co' nhecimento de circunstancias em constante muta<;ao com vistas a seus
objetivos igualmente mutaveis e assegurada por normas que infor\ mam a cada urn quais dessas circunstancias nao devem ser alteradas
por outros e quais o pr6prio individuo nao deve alterar .
Determinar precisamente onde esses limites sao mais.~satisfatoria
mente tra~aaoseuma quest.:io .dlliCITiffi~~-para a qual sem duvida ainda nao ..encont'i-amos toaas as~respostas finais. A ideia de propriedade
certamente nao caiu do ceu. Tampouco ja conseguimos delimitar em
todas as areas o dominio individual de modo a obrigar o proprietario
a Jevar em conta em suas decisOes todas as conseqiiencias que poderiamos desejar, e a pen as est as. Em nossos esfor<;os para aperfei<;oar
os principios de demarca<;ao, nao podemos tomar por base senao urn
sistema firmado de normas que serve de fundamento a ordem vigente,
mantida pela institui<;ao da propriedade. Visto que o estabelecimento
de limites desempenha uma fun~ao que estamos come<;ando a compreender, e relevante perguntar seem certos casos o limite foi corretamente tra<;ado ou se, tendo as condi<;Oes se alterado, uma norma assente permanece adequada. Entretanto, nao st: pode em geral decidir
arbitrariamente on de tra<;ar o limite. Por vezes, em decorrencia de
mudan<;as nas circunstancias, surgem novos problemas, acarretando,
por exemplo, dificuldades de demarca<;ao. Quando isso ocorre numa
situa<;ao em que, no passado, era irrelevante saber quem possuia determinado direito - motivo pelo qual este nao fora reivindicado nem
atribuido - , sera necessaria encontrar uma solu<;ao que sirva ao mesmo objetivo geral a que serv·em as normas _ia aceitas. 0 fundamento
16gico do sistema existente pode, por exemplo, exigir claramente que
se inclua a energia eletrica no conceito de propriedade, embora as
normas reconhecidas possam restringi-lo a objetos palpaveis. As vezes, como no caso das ondas eletromagneticas, nenhuma especie de li-
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mite espacial fornecera uma solu~ao viavel e talvez seja preciso encontrar concep~oes inteiramente novas de como alocar o controle sobre coisas desse genera. S6 quando se podia afirmar com relativa certeza que as conseqiiencias do uso da propriedade afetavam em geral
apenas o proprietario e mais ninguem - como no caso dos vbjetos
m6veis (os 'bens m6veis' de que trata o direito) - o direito de propriedade poderia incluir a faculdade de usar e abusar a vontade do
objeto possuido. Mas a ideia d~ole exclusivjl)s6 forneceu uma
resp(ls~~_sl:ttis_f~~9_rji!_j~_lao _I1QLs;f;lsas ... em __que Janto__ Qbeneficio_
qiianto o c!_ap..9_i:.illlS.a.dill...Jlelo uso particular se restringiam ao dominiodelnte~xclusi.\lO-.d.o....praprietario. Tao logo passamos dos
bei15Ti16vJs para os bens im6veis, encontramos uma situa!;iliLb.astall::....
te diferente, na qual as 'externalidades' e outros efeitos semelhantes
tor~uito mais dificil trayar 'limites' apropriados.
---Examinaremos mais tarde, num contexto diverso, outras conseqtiencias destas considera~oes, entre elas a de que as nwmas...d.e...cmill.JJ.:__
ta justa sao essencialmente neg~o de visarem apenas a
eVilaratn.jilslwa, desenvolvendo-se pela aplica~ao sistematica, ao corpocfeleis herdado, da prova de compatibihdade, tambem neg.!l:tiYa~
<L.Qe....que.,__pela.. aplica~ao___pe.rsistente-.dess.a_prova,_pgde~_?s es12e~r
aproximarl!l.Q::!l.QS da jus_ili:a sem jamais realiza-la plenamente. Em seglliCla-retornaremos a este conjunto de questOes, considerando-as nao
com a 6ptica das propriedades que o direito emanado das decisoes judiciais possui necessariamente, mas com a 6ptica das propriedades
que o direito compreendido como salvaguarda da liberdade devP. possuir e que, portanto, deveriam ser observadas no processo de legisla<;ao intencional.
Deixaremos tambem para urn capitulo posterior a demonstra<;ao
de que a chamada.m::i.2dmjza¢o-d-G-agr-eg-adG-d~e bens e servi<;os e urn sQbproduto-addentill-;-embora extremamente desejavel, daquela correspondencm entre expectativas cuja facilita<;ao e tudo o que
o direito pode pretender. Veremos entao que s6 visando a uma condi~ao propicia a mutua correspondencia entre expectativas pode 0 direito ajudar a produzir aquela ordem fundada numa ampla e espontanea
divisao do trabalho a que devemos nossa riqueza material.

0 problema geral da influencia dos valores sobre os fatos

Temos enfatizado reiteradamente que as norm as de conduta justa sao
importantes porque sua observancia leva a forma<;ao de certas estru-
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turas factuais complexas, e que, nesse sentido, fatos importantes dependem 9a_pr_t:p_QI1der.ancia_M_~!Q.res que sao aceitossemque' se coiiliei;am e~gU_9.!1Seg.ll~m;ias factuais. Vis to que raramente se leva em
rela9a0, sao Oportunas mais algumas observa~()es acerca de
sua relevancia.
Freqiientemente se esquece que os fatos resultantes da aceita~ao
de certos valores nao sao aqueles a que estao ligados os valores que
norteiam as a90es dos diversos individuos, mas uma configura~ao
constituida das a9oes de muitos individuos, configura~ao da qual estes talvez nem tenham consciencia e que certamente nao era o objetivo de suas a~oes. Contudo, a preserva~ao dessa ordem ou confi ura9fio emergente, a que ninguem""'Vis u, m s cuJa ex1stencia virfl a ser recOnfiecida como a condi9ao para a busca bem-sucedida de muitos outros objetivos, sera tambem, por sua vez, considerada urn valor. Essa
ordem sera definiaa nao s6 pelas normas que regem a conduta individual, mas pela correspondencia entre as expectativas que a observancia das normas produzinl. Mas se tal estado factual vier a ser considerado urn valor, isso significan1 que este s6 pode ser alcan~ado se as
pessoas forem norteadas em suas a~oes por outros valores (as normas
de conduta), que se lhes afigurarao como valores ultimos, visto nao
terem elas conscii!ncia das fun oes ue estes desem enham.IA ordem
esultante e assim urn valor que e 0 produto nao intenc!Oi1a
nhecido da observancia de outros valores.
-uma cofisequ~ncia dissoe que diferentes valores correntes podem, as vezes, conflitar entre si, ou que urn valor aceito pode requerer a aceita~ao de outro, nao por causa de alguma rela~ao 16gica entre
ambos, mas em decorrencia de fatos que nao sao seu objeto e sim
conseqiiencias involuntarias de sua observancia na pratica. Encontraremos assim com freqilencia varios diferentes valores que se tornam
interdependentes atraves das condi~oes factuais que geram, embora as
pessoas possam nao estar cientes dessa interdependencia no sentido de
que s6 podemo
urn se ohservarmos o outro.jiAssim, o que conS! eramos civiliza~ao pode depender da condi~ao factual de os varios
plarfos de a~ao dos diferentes individuos se ajustarem uns aos outros
de tal modo que possam ser executados na maioria dos casos; e esta •,
condi~ao, por sua vez, s6 sera alcan9ada se os individuos aceitarem a__}
propriedade privada como urn valo..!} Reia9bes desse genero provavel-.
mente nao serao compreendidas enquanto nao tivermos aprendido a
distinguir claramente entre as re ularidades da conduta individual que
de Jhl arpor normas, e a ordem global gue resultani da_ob~.
V1il'Icialle certos upos de norma.
A compreensao do papel que os valores desempenham nesse caso
e muitas vezes obstada pela substitui~ao de 'valores' por termos fac-
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t~

. como lh'b'
(J re1to
. v1sava a a Igum t1p0
.
de c1rcuns
.
. f ac t ua I , ou de que certa
tua1s
a 1tos , ou pratJcas , E ntretanto, para exp I'1car a formaanc1a
~ao de urn a ordem global, nao se pode substituir adequadamente a ,. I . n _I ('
ocondi~ao s6 se formaria se algumas norm~s de conduta fossem genericoncep~ao de valores que norteiam a a~ao individual por uma enun- J iJ 'J f-.
camente obedecidas, foi expressa ha mmto tempo, especialmente na
cia~ao das regularidades observadas no comportamento dos indiviconcep~ao do direito apresentada pelos ultimos escolasticos, segundo
duos, porque, na verdade, nao somos capazes de reduzir exaustiva~
a qual ele era determinado pela 'natureza das coisas'. Conforme ja
mente a uma lista de a~oes observaveis os valores que orientam .aJ
mencionamos, essa ideia e subjacente a afirma~ao usual de que o dia~ao. S6 nos e possivel reconhecer a conduta orientada por urn valor
~e uma ciencia 'empirica' ou 'experimental'. Mas conceber como
se d~l; tivermos conhecimento. '0 habi_to de respeitar a propriedade
~rna ordem. abstrata cuja manifesta~ao es_ eci~ca n-o ~ od~ri_a
alhe1a , por exemplo, s6 pode ser mant1do se conhecemos as normas
revet, e e
a p r propne ades que mn uem podena deflmr
~c1siio, era alg
amente 1scre a
1a
referentes a propriedade, e, embora possamos reconstitui-las a partir
do comportamento observado, essa reconstitui~ao sempre contera
das essoas considerava uma meta apropriada da a ao racional. A
mais do que a descri~ao de urn comportamento,
preserva~ao de urn sistema dura ouro e rela~oes abstratas, ou da orA complexa rela~ao entre valores e fatos cria certas dificuldades
dem de urn universo cujo conteudo muda constantemente, nao se adebastante conhecidas pelo cientista social dedicado ao estudo das estruquava ao que os homens comumente entendiam por prop6sito, meta
turas sociais complexas, estruturas ue s6 existem por ue os indiviou fim da a~ao intencional.
Ja vimos que, no sentido usual da palavra prop6sito, ou seja, a
duos que as compoem adotam certos valores. a medida em que tern
par certa a estrutura geral que estuda, o cientista social pressupoe
prefigura~ao de determinado evento previsivel, o direito de fato nao Lr, ~ tam bern implicitamente que os val ores em que esta se baseia continuaserve a nenhum prop6sito em particular, mas a inumeros diferentes
~{;t;lNf...t.<l_ <J"'v
rao a ser aceitos. Isso pode ser irrelevante quando ele estuda uma soprop6s1tos de dderentes mdJViduos. Ele prove apenas os meios para a
;/~ ""'- ~~'\.ciedade que nao a sua pr6pria, como ocorre com o antrop6logo social
consecu~ao de urn grande numero de diferentes prop6sitos que, em
'"'V
fr?f que nao deseja influenciar os membros da sociedade que estuda nem
sua totalidade, ninguem conhece. No sentido comum da palavra pro~ V!AJ::c~spera que estes levem em conta o que diz. Mas a situa~ao e diferente
p6sito, o direito nao e portanto urn meio para a consecu~ao de urn
.. .r, J I
.
no caso do cientista social chamado a opinar sabre ~
~prop6sito especifico, mas simplesmente uma condi~ao para a busca
"\.C ~:}~:
.,
termi?<l.dos _o_bjet~vos numa_da~a sociedade. Em gualguer sugestao
·
~ .
• efic_az _de ~uitos prop6sitos. fuH~e tod~s_Q~nstmmentos poliyale_n_tes,
para a
OU 0 a erfel oamento de uma tal ordem, tera de
.
£¥ft<e, proyavelroente, depms da lmguagem, agueJe que auXJ!Ja a
.. J
/, • i',
a~os va ores mdis ensav~is a existenc1a esta, pms sena car - (,VIM J•
.r
maior_ variedade de prop6_sitos humanos, Sem d~~ida nao foi feito
J..v1J0f.-l'//'.f()VU~v1 "- f\L4.riiente mcoerente tent~r aperfeJcoar _u_m aspecto a ordem e, ao mes- :v_IM
jCOm v1stas a ~!_gum prop6s1t? conhec!do; ao ~ontrano, desenvo_Jveu-s_e
.e.wfi}w~ -~
~0 tern~?_,J'.I9P0r m~g_~~ destrumam OS valores e~ que.se fll:nda- e2J.k_~~A ,.j;1_~r ~e permJtJU aos que a?lam ~m_conformJdade com ele mal~
JI
1
IE_enta a ordem em seu COllJUnto. !lie evera racwcmar a partir M
I
J
ClencJa a busca dos pr6pnos ObjetJVOS.
1-6~ lv'[;V~
prem1ssas que envolvem valores, e nao havera falha l6gica se, racioci
•Ctt·-;1{
Embora em geral estejam suficientemente conscientes de que as
r;v£;3·Ll..t
_.· ' 1'CJD.
L
nand~_a part1r de ta1s premissas, chegar a conclusoes que ta~/Ji¥1A.v- ftj;J;~ normas juridicas sao em certo sentido necessarias a preserva~ao da
• I.. fA~r;-Vl &1.M.
VOIVam valores.
v'ordem', as pessoas tendem a identificar essa ordem com a obediencia
lVrf:.n~
~.
~ .-kNv_vr~ c&-tuA-vi/L CCe?~t
··MJ!s normas, nao se_ dan_do conta de que as normas_ servem ~ uma or.• ,1>.
-.
~.
iJ J/o r
,.
./..
.c11_dem de uma mane1ra d1versa, a saber, para produz1r determmada cor,
1
Gff/
VWtc.-~r
-1-V"''rf''.v'~
CU.
C<t;:~
\9.A
L
~
e,;y/li
q:
.
U'respondencia entre _as a~oes de diferentes pessoas.
.
..
1
~
0 'pro 6 't • d d' 't
~/!, ·, ·-:-- ];~~Estas duas d1ferentes concep~Oes do 'prop6s1to' do dJre1to
,
J .111~'\/lll
P Sl o o Jrel o
~
• v"''"'""""'-..,':... '"' v__.
I J.~
. d a f'J1 oso f'1a d o d'1reJto.
.
-/f_,Iv_vvv
mam·restam-se cIaramente na h'1st 6 na
Des d e a
1
j~j., tY/).11 ~ .j.L
'
~ -~
enfase conferida por Immanuel Kant ao carater 'nao propositado'
.
.
~ .,
A ideia de
d'
't
,
f
_
~
·b/
.C "
· ~ ('purposeless') das normas de conduta justa 26, ate os utilitaristas, de
0 IreJ 0
"'a
de uma ordem espontanea r 1 t v. t '
t.o..lttZ:t-1;bentham a Ihering, que consideravam o prop6sito a caracteristica
_' ,.,J.
de a~oes ou e a sua cond1~ao necessana, em bora vagamente presente /""
.v
d
·
·
~'Vlit ,itvVL ).<M.
em grande
t d f'l
r·
d d' .
,
.
central do dJre1to, a amb1gmda e do conceJto de prop6s1to tern gera'
, ,-;
. . , . par e a 1 os~ Ja o Ireito, e, ass1m, uma concep~ao que
~~lAM-[o ,·
fOJ d1f1cll_ form~lar com n~or sem a explica~ao dessa ordem fornecida
26Ver em particular Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, em Werke (Akademie Ausgabe), vol. 6, paginas 382 e 396; e l\·lary J. Gregor, Laws of Freedom (Oxford, 1963).
J
pela teona social, em particular pela economia. A ideia de que o diI
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do inumero.s equivocos. Se 'prop6sito' se refere a resultados concretes D j) V"
do direito como instrumento de
para a
previsiveis de a~Oes ~articulares, o utilitari~mo particularis,ta de B.en~JJ?~ ~ao de prop6sitos especificos, .interpre~a~.ao 9ue, .obvia.mc:nte, .e ~as:,
tha~ certame?te est? errado. r-.;tas se cons1der~rn:os que prop6s1to' .Jr;o/JP ~
,. r.r, \,tante correta no tocante a urn tlpo de dire1to, 1sto e, o dire1to pubhco,
7
des1gna tambem o v1sar a cond1~0es que contnbmrao para a forma- CJ1V 1 ,J
·-..II!as totalmente inadequada no tocante ao nomos, ou 'lawyer's law'.·
~~o .de uma or~em abstrata, cujos co.nteudos pa~ticulares s~o .imprevi-~
...vv ~
A p~~-em: sido am~ das pnnc1pais
~1ve~s, a nega~ao, por Ka~t, d? ca:ater propos1tado do d1re1to s6 s.e rf> , {lj'l\ \
causas da progressiva tra~sforma~ao d.a ordem espontar:ea ?e uma soJUStifica no que concerne a aphca~ao de uma norma a urn caso part1ciedade livre numa orgamza~ao pr6pna da. ordem totahtima.
cular, nao se justificando em absoluto no que concerne ao sistema de
•
Essa lamentavel situa~ao nao foi de· modo algum sanada pela
normas em sua totalidade. 0 destaque dado por David Hume a fun- -)\,
( ... ·_tl,A,;a... moderna alian~a entre o direito e a sociologia, que, diferentemente da
~~a~ do sist:ma juridico c~mo urn to??• independentemente .dos se~s '}),I)\ K... d1}~ a ~ncia economica, setor~lO\l_muito_popular junto ~ alguns pro~ss!oI}}IJI/.J. , [J.{/v
efe1tos partlculares, podena ter permitldo aos autores postenores ev1)(.
. nais d
it Pois a ahan~a fez com que a aten~ao desse profissiO./ ·\ .-l.~tt. ,
~ar. es:e :quiv~co. A ideia central est~ i~te ralment7 com reendida na (f') {A j ~ nal se voltasse para os efeitos especificos de determi.na?a.s medidas,
rv ~.J ,,
sistencJa de ume em que o ene ICIO ( ... ) provem do esquema ou t}.Jt
o inves de se concentrar na rela~ao entre as normas JUndJcas e a or,
'/,~(IV" sistema como urn todo (... ) somente em decorrencia da observancia
dem global
compreensao das rela~Oes entre o 1re1 o e a or _em so~ da norma geral ( ... ) sem levar em considera~ao ( ... ) conseqtiencias
cm s6 po e ser encontrada na teoria da ordem global da soc1edade,
\A ,~(Yvt:::r,.,
particulares que possam resultar da determina~ao dessas leis, em qualnao n<;>s ramos descritivos da sociologia. E vista que os profissionais
a~~" q"u-cv ·
quer caso particular que se apresente'21.
do direito parecem ter concebido a ciencia como a averigua~ao de fa~-"'
ue a ordem de a~Oes e uma
tos particulares e nao como uma compreensao da ordem global da sositua~ao factual distinta das normas que cant ·
a forciedade, os reiterados apelos em pro! da coopera~ao entre o direito e
?Jl~iio e passive! compreender que_. al ordem abst!!!_(__aJ!.Od!!,_~r o ob~
as ciencias sociais ainda nao se revelaram muito frutiferos. Er:quanto
r jetivo das normas de conduta~reender essa rela~ao e, portanto,
e bastante facil chegar ao conhecimento de alguns fatos part1culares
'uma--cnndi£ao necessana para s7 compreender o direito. Mas na era
por meio de estudos sociol6gicos descritivos, a. compn~ensao da, o_rcontemporanea a tare fa de exphcar essa rela~ao causal tern ficado a
dem global a que servem as norm as de conduta JUSta ex1ge o domm10
cargo de uma disciplina que se desvinculou inteiramente do estudo do
de uma teoria complexa que nao pode ser adqujrjdo de nm dja para
direito e, de maneira geral, foi tao pouco compreendida pelos juristas
c1encm soc1a conce ida como urn corpo de generaliza~Oes
0
quanto o direito o foi pelo~ estudiosos da teoria economica. 0 fato, !(~
_indutivas extraidas da obs~rva~~o de ~r~pos limitados - tal como a
demonstrado pelos economJstas, de que o mercado gera uma ordem )JtV... 7
pratica grande parte da socwlogm empmca - na v:er?ade__Eouco pode
,
,~ _contribuir para uma compreensao da fun~ao do ~IreitQj
espontanea, foi encarado pela maioria dos juristas com desconfian~a 1.111[,
ou mesmo como urn mito. Conquanto sua existencia seja hoje admiti- ~~lA~
· ('~JW;~
sso nao s
que a or em g o laf da socJedade_ a que s::ve~
.
da por economistas socialistas, bern como por todos os demais, a re- 1
(,p
as normas de conduta justa seja urn problema exclu~Jvo da Ciencia
11
sistenci~ de. muitos ;acionalistas c?n~trutivistas a admitir que t?l or- tv'O...
economic?. Mas •. ate o momenta, apenas a economJa desenvolveu
uma tecmca te6nca adequada ao estudo dessas ordens abstratas esdem ex1ste Impede amda que a mawna das pessoas - fora do cJrculo
dos economistas profissionais - perceba o que e fundamental para
pontaneas, tecnica que s6 agora vern sendo, lenta e gra?ualmente,
toda com reensao da rela ao entre o direito e a ordem das a~Oes huaplicada a outras ordens alem da ordem de mercado. ~sta e provavel,.............."""'"'. Sem a compreensao do que e a 'mao inv1sive ', ate oje avo
mente tambem a unica ordem que abrange toda a soc1edade humana.
de zombaria, a fun~ao das normas de conduta justa e de fa to ininteliSera, de qualquer forma, a unica que poderemos examinar exaustivagivel, e poucos juristas alcam;am tal compreensao. e 1zmente e a nao
mente neste livro.
enecessaria
sempen o e sell tra alho cotidiano. Essa imcompreensao do papel do direito s6 teve conseqtiencias importantes
no campo da filosofia do direito, na medida em que esta norteia a adA formula~ao do direito e a previsibilidade das decisoes judiciais
ministra~ao da justic;a e a legislac;aoJResultou m~ma freqtiente inter-
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27David Hume, Enquiry Concerning the Principles of Morals, em Essays (Londres,
1875), vol. 2. pagina 273.

A ordem que o juiz deve manter nao e, portanto, urn estado de coisas
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especifico, mas a regularidade de urn processo que se funda na protec;ao de algumas expectativas dos individuos contra a interfereifc'iade
outros. Compehril ao JUIZ dec1d1r de uma maneira que corresponda
ein&era! ao que as pessoas consideram justo, mas. por vezes ele tera
de decidir que o a arentemente justo pode nao o ser, porque frustra
ex ec a JVa
· as. 1Nesse cas
~~
~ e uz1r suas cone usOes nao
apenas de premissasd'aramente expressas, mas de uma especie de '16gica situacional' baseada nas exigencias de uma ordem de ac;Oes vigente que e, ao mesmo tempo, o resultado nao intencional e o fundamento 16gico de todas aquelas normas que ele deve considerar firmadas.
-Embora o ponto de partida do juiz sejam as expectativas baseadas ern
normas ja firmadas, ele freqiientemente devera decidir qual das expectativas conflitantes, sustentadas em igual boa fe e igualmente sancionadas pelas normas reconhecidas, deve ser considerada legitima. A
experiencia provara muitas vezes que, em situac;Oes novas, normas
que vieram a ser aceitas dao margem a expectativas conflitantes. No
entanto, embora em tais situac;Oes nao haja norma conhecida para
orienta-lo, o juiz ainda assim nao tera liberdade de decidir como !he
aprouver. Mesmo que nao possa ser logicamente deduzida de normas
reconhecidas, a decisao deve ser coerente com o corpo existente de
normas, no sentido de servir a mesma ordem de ac;Oes a que este serve. 0 juiz pode descobrir que a norma em que se baseou urn litigante
para formar suas expectativas e falsa, mesmo que seja amplamente
aceita e pudesse ate ser universalmente aprovada caso enunciada, parque em algumas circunstancias essa norma conflita com expectativas
baseadas em outras normas. 'Todos julgavamos esta norma justa,
mas agora ela se comprova injusta' - e uma afirmac;ao plena de significado, que descreve uma experiencia em que se evidencia que nossa
concepc;ao da justic;a ou injustic;a de determinada norma nao e simplesmente uma questao de 'opiniao' ou 'intuic;ao'; depende das exigencias de uma ordem existente que desejamos preservar, ordem que
s6 pode ser mantida em novas situac;Oes se uma das velhas normas for
alterada ou se uma nova norma for acrescentada. Numa tal situac;iio,
uma das normas em que se basearam os litigantes, ou ambas, devera
ser modificada, niio porque sua aplicac;ao no caso especifico produziria efeitos adversos, ou porque qualquer outra conseqiiencia nessa situac;ao particular fosse indesejavel, mas porque as normas se revelaram insuficientes para evitar conflitos.
Se, nesse caso, estivesse restrito a decisOes que pudessem ser logicamente deduzidas do corpo de normas ja explicitadas, o juiz muitas
vezes niio seria capaz de decidir urn litigio de modo apropriado a func;ao a que serve todo o sistema de normas. Isso vern elucidar uma
questao muito debatida: a maior confiabilidade do direito (certainty

of the law) que supostamente existiria num sistema em que todas as
normas juridicas tivessem sido expressas sob forma escrita ou codificada
a! o ·uiz ficasse restrito a aplicar as normas
~
naram lei escrita. Todo o movimento favonl.vel a codificac;ao foi norteado pela convicc;ao de que est a aumenta a revisibilida das d ·sOes judiciais. o que me 1z respe1to, nem mesmo a experiencia de
ma1s e tnnta anos no mundo do direito consuetudinario foi suficiente para corrigir esse preconceito profundamente arraigado, e s6 meu
retorno a atmosfera do direito civil levou-me a questiona-lo seriamente.JLegislac;ao po e sem uvida tornar o direito mais confiavel no totante a determi
uestOe
o entanto, estou agora convencido
de que essa vantagem e anulada se levar a exigencia de que s6 o que
tenha sido assim expressado como ato legislative escrito deve ter fora de leU~ mea 11cr, as d"E"clsoes JUdiciais podem de lata ser ma1s pre:
1vis1veis quando o juiz estiver tambem limitado pelas concepc;Oes consensuais acerca do que e justo, mesmo quando estas nao se ap6iem na
letra da lei, do que quando ele se limita a basear suas decisOes somenas convicc;Oes ja expressas na lei escrita.
A ideia de que o JUIZ po
ev
-~- ar as suas decisOes exch.i-=j
sivamente por urn processo de inferencia 16gica a pa.W.r de premissas ;
xplicitas sempre foi e e necessariamente uma ficc;ao} Pois, na realufil--v
de', o JUIZ JamaJs procede dessa forma. Como ja s{ disse com acerto,
'a intuic;ao disciplinada do juiz leva-o continuamente a conclusOes
corretas para as quais !he sera dificil apresentar razOes juridicas inquestionaveis'2s. A outra concepc;ao e urn produto caracteristico do
racionalismo construtivista segundo o qual todas as normas foram intencionalmente feitas, sendo portanto passiveis de enuncia~ao exaustiva. Ela surge, significativamente, s6 no seculo XVIII e relacionada
com o direito criminaJ29, no qual predominava o desejo legitimo de
restringir o poder do juiz a a licac;ao do ue estava in uestionavelente expresso em lei. • as mesmo a f6rmula nulla poena sine leg~
pela qual C. eccana exprimiu essa ideia, nao e necessariamente parte
do ideal do estado de direito (rule of law), se por 'lei' entendermos
apenas norm as escritas, promulgadas pelo legis! ad or, e nao quaisquer
normas cujo carater impositivo seria reconhecido de imed·
or
todos caso elas fossem expressas em palavras. 1p1camente, o direito

~~fl
i_'v~

rq~

28Roscoe Pound, 'The theory of judicial decision', Harvard Law Review, ix, 1936, pitgina 52.
29A expressao mais influcnte desse ponto de vista foi provavelmente a de C. Beccaria,
On Crimes and Punishmenl (1764), tract. H. Paolucci (Nova Jorque, 1963), pagina 15:
'Exige-se do juiz completar um silogismo perfeito em que a premissa maior deve ser a
lei geral; a men or, a a<;:ao que se con forma ou nao a lei; e a conclusao, a absolvi<;:ao ou
puni<;:ao'.
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consuetudinario ingles nunca admitiu o princ1p10 no primeiro
sentidoJo, embora sempre o tenha admitido no segundo. Neste caso, a
antiga conviq:ao de que pode existir uma norma que supostamente
todos sao capazes de observar, ainda que ela jamais tenha sido verbalrnente expressa, persistiu ate os dias de hoje como parte do direito.
Seja qual for nossa opiniao acerca da conveniencia de restringirse o juiz a aplica~ao da lei escrita nas questOes crirninais, area em que
o objetivo e essencialmente proteger o acusado, preferindo-se inocentar o culpado a punir o inocente, essa restri~ao pouco se justifica
quando 0 juiz deve visar a aplica~ao de igual justi~a entre litigantes.
Nesse caso, a exigencia de que fundamente sua decisao apenas na lei
escrita, recorrendo a principios nao escritos unicamente para preencher lacunas 6bvias, provavelmente reduziria a confiabilidade do direito, em vez de aurnenta-la. Acredito que, em sua rnaioria, os casos
em que as decisOes judiciais chocararn a opiniao publica e contrariararn as expectativas gerais deveram-se ao fato de que o juiz se sentiu
obrigado a ater-se a letra da lei escrita, nao ousando afastar-se da
conclusao do silogismo que s6 podia ter por premissas formula~iks
explicitas dessa lei. A dedu~ao 16gica a partir de urn numero limitado
de premissas explicitas significa sempre seguir a 'letra' ao inves do
'espirito' da lei. Mas a crenc;a de que todos devem ser capazes de prever as conseqtiencias que, nurna situac;ao factual imprevista, advirao
da aplicac;ao daquelas formula~Oes dos principios basicos ja expressos
e c!ararnente ilus6ria. E provavel que hoje se admita universalmente
que nenhum c6digo juridico deixa de apresentar lacunas. Isso leva a
concluir nao somente que o juiz deve preenche-las, recorrendo a principios ainda nao explicitados, mas tambem que, mesrno quando as
normas explicitadas parecem fornecer uma resposta inequivoca, caso
elas entrem em conflito com o senso geral de justic;a o juiz deve ter a
liberdade de modificar suas conclusOes sernpre que possa encontrar
alguma norma nao escrita que justifique essa modificac;ao e que, ao
ser enunciada, tenha a probabilidade de obter concordiincia geral.
Com relac;ao a isso, ate mesmo a afirtna~ao de John Locke de
que, nurna sociedade livre, toda lei deve ser 'promulgada' ou 'anunciada'· de anternao poderia ser considerada produto da ideia construtivista segundo a qual toda lei e deliberadamente feita. E err6nea ao sugerir que, restringindo o juiz a aplica~ao de normas ja explicitadas,
aumentarernos a previsibilidade de suas decisoes. 0 que foi promulgado ou anunciado de antemao sera freqtienternente apenas uma expressao muito irnperfeita de principios que as pessoas podem melhor observar na pratica do que expressar em palavras. A proclamac;:ao previa
30Yer Sir Alfred Denning, Freedom under the Law (Londres, 1949).

s6 parecera ser uma condic;ao indispensavel ao conhecimento da lei se
acreditarmos que toda lei e expressao da vontade de urn legislador e
foi por ele inventada, e nao expressao dos principios impostos pelas
necessidades de uma ordem vigente. De fato, e provavel que poucos
aperfei~oamentos do direito feitos por juizes tenham sido aceitos pelos demais a menos que estes vissern neles a expressao daquilo que,
ern certo sentido, ja 'sabiam'.

A func;ao do juiz restringe-se ao ambito de uma ordem espontanea

A afirmac;ao de que, ao decidirem questOes especificas, os juizes se
aproximam gradualmente do sistema de normas de conduta mais propicio a formac;ao de uma ordem eficiente de a~Oes torna-se mais plausivel quando se percebe tratar-se na verdade de urn processo semelhante aquele pelo qual se efetua toda evolu~ao intelectual. Como ern
todos os outros campos, o progresso se faz neste caso pela nossa
atuac;ao no interior de urn sistema de pensamento ja existente e pelo
nosso esforc;o, mediante urn processo de gradativa retificac;:ao, ou de
'critica imanente', com vistas a tornar o todo mais coerente tanto internamente quanto com os fatos a que as normas sao aplicadas. Essa
'critica imanente' e 0 principal instrumento da evoluc;:ao do pensamento, e uma compreensao desse processo e o objetivo caracteristico
de urn racionalismo evolucionista (ou critico), em contraposic;ao ao
racionalismo construtivista (ou ingenuo).
Em outras palavras, o juiz serve a uma ordem vigente que nin. guem planejou, ou procura mante-la e aperfeic;oa-la, ordem que se
formou sern o conhecimento e, freqtientemente, contra o desejo da
autoridade. Trata-se de uma ordem que transcende o ambito da organizac;ao planejada por quem quer que seja, e que nao se baseia em fazerem os individuos a vontade de alguem, mas em se tornarem suas
expectativas mutuamente ajustadas. 0 juiz sera chamado a intervir
porque as normas que garantem tal correspondencia de expectativas
nem sempre sao observadas, ou suficientemente claras, ou adequadas
para impedir conflitos mesmo quando observadas. Visto que constantemente surgirao novas situac;:Oes a que as normas reconhecidas nao se
adequam, evitar o conflito e propiciar a compatibilidade das ac;:Oes
mediante a delimitac;ao apropriada do ambito de ac;:oes permitidas e
urna tarefa forc;osarnente interminavel, que exige nao s6 a aplicac;:ao de
normas ja firmadas, como tambem a elaborac;:ao de novas normas,
necessarias a preservac;:ao da ordern de ac;:Oes. Em suas tentativas de
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resolver novas problemas mediante a aplica<;ao de 'principios' que
tern
de inferir da ratio decidendi de decisOes anteriores, dando forma
)
, a essas normas incipientes (e os 'principios' nao passam disso) de mo/
do que produzam o efeito desejado em novas situa<;Oes, nao e neces""\ sario que os juizes e as partes envolvidas saibam coisa alguma a res; peito da natureza da ordem geral resultante, ou de qualquer 'interesse
j da sociedade' a que tais normas servem, alem do fato de que estas se
' destinam a auxiliar ~s indiv}du_os a formar expectativas adequadas nu/ rna vasta gama de cucunstanctas.
/
Os esfor<;os do juiz sao, assim, parte daquele processo de adapta~ao da sociedade as circunstiincias pelo qual a ordem espontiinea se
desenvolve. Ele participa do processo de sele<;ao corroborando aquelas normas que, como as que foram eficazes no passado, tornam mais
provavel a correspondencia e nao o conflito entre as expectativas.
Converte-se assim num 6rgao dessa ordem. Mas mesmo quando, no
desempenho dessa fun<;ao, cria novas norm as, ele nao e o criador de
uma nova ordem, mas urn ~rvidor' empenfiado em manter e aperfei<;oar o funcionamento de urn a ordem ex1stente. E o resultado de seu
trabal~o ser~ urn :_xemplo tip_ico daqueles 'pr~,?ut_os de a~~o humana,
mas nao de mtencao humana em que a expenencta adqumda pela experimenta<;ao de gera<;Oes incorpora mais conhecimento do que o acumulado por qualquer pessoa.
0 juiz pode errar, pode nao conseguir descobrir o que e exigido
,A
pelo fundamento 16gico da ordem existente, ou pode ser iludido pela
)Jr.
sua preferencia por determinado resultado num determinado caso;
...mas nada disso altera o fato de que tern urn problema a resolver para
OLU~.Q qual, ~aioria das vezes,Qia_vera.apenas uma sO!ncao corret~ de
J~ue essa e uma carela em que nao ha Iugar para sua 'vontade' ou rea"
~ao emocional. Se muitas vezes chegara a solu<;ao correta nao pelo raciocinio, mas pela 'intui<;ao', isso nao significa que os fatores decisivos na determina<;ao do resultado sejam emocionais, ao inves de racionais, como se da com o cientista que, em geral, tambem e levado
intuitivamente a hi 6tese correta que s6 osteriormente oden'i submeter a prov~Como a gran e mawna das tarefas intelectuais, a do
juiz nao consiste na dedu<;ao 16gica a partir de urn numero limitado
de premissas, mas em submeter a prova hip6teses a que ele chegou
or processes s6 em P!UJ.e conscien.tes.\Mas, embora poss~ desconhecer o que o levou de JDJCJO a constderar correta uma dectsao, ele s6
deve mante-la se for capaz de defende-la racionalmente contra todas
as obje<;oes que possam ser levantadas contra ela.
Se o juiz es~a empenhado na m~nuten<;ao e no aperfei<;oamento
de uma ordem v1gente de a<;C>es, obngando-se a extratr deJa seus padcO"' ;;so "'" ,;,n;fioa, entcctant o, que "u objeHvo "ja
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qualquer~'> rela~Oes entre determinados individuos. Ao
contnirio, urn atributo essencial da ordem a que ele serve e que ela s6
pode ser mantida atraves de constantes modifica<;Oes de seus elem_entos; e o juiz trata apenas das rela<;Oes abstratas que devem ser preservadas enquanto os elementos mudam. Tal sistema de rela<;Oes abstratas nao e uma rede permanente a interligar elementos especificos, mas
uma rede cujo conteudo especifico esta em constante muta<;ao. Embora uma posi<;ao existente !eve o juiz muitas vezes a uma presun~ao de
direito, compete-lhe tanto auxiliar a mudan~a quanto preservar posi<;Oes existentes. Ele se ocupa de uma ordem dinamica que s6 sera
mantida por meio de mudan~as continuas nas posi<;Oes dos varios
individuos.
Mas embora nao esteja empenhado na defesa de urn determinado statu; quo, 0 juiz esta empenhado na defesa dos principios em que
se funda a ordem existente. Sua tarefa, de fato,s6 tern s1gmhcado no
_
.( ~ 0
.- amblfo de urn a ordem de a<;Oes espontanea e abstrata, como aquela
.t£tlJ'V...J-.:=' ocasiohada pelo mercado. Deve portanto~ copservadoi'unicamente
dj ,£;/
· ifVvt
o senti do de que s6 pode servir a urn a ordem determinada por nor- · 1
~ff¥LU...~ if~~ ~as de conduta individual, nunca pelos fins par~iculares da autoridaP.~·'-~~e. Urn juiz nao pode levar em conta as necesstdades de pessoas ou
~
grupos especificos, ou ~I.:~:Z:¢~~-ck...t;;.~!ado', ou 'a vontade do governo',
·
ou quaisquer objetivos especificos a que uma ordem de a<;Oes possa
servir. Numa organiza<;ao, em que as a<;Oes individuais devem ser julgadas segundo sejam uteis aos fins especificos a que ela visa, nao ha
Iugar para o juiz. Numa ordem como a socialista, na qual quaisquer
normas que possam governar as a~Oes individuais nao sao independ.en~es de r~sul~a?os especificos, t~i~ ~ormas nao. ~er~o 'suje.itas a junsdt~ao' ('JuStiCIGble') porque extgtrao urn eqmhbno dos mteresses
envolvidos, a luz de sua importiincia. 0 socialismo e, de fato, basicamente, uma revolta contra a justi~a imparcial, que considera apenas a
f"l2Jt'V1JJ.A cr1dJ~!A conformidade de a<;Oes individuais a normas independentes de fins,
,
-~) sem levar em conta os efeitos da aplicacao destas a casas particulares.
,\A l
Assim, urn juiz socialista seria na verdade uma contradicao nos ter·
mos; pois seu ideario o impede necessariamente de aplicar apenas
·
aqueles principios gerais subjacentes a· uma ordem espontiinea de
:~
a<;oes, e o conduz a levar em conta consideracoes que nada tern a ver
1
~ ~
c_om a justica_ da c~nduta individual. Ele pode, e _clara, ser urn soci~/1-r_, " . . hsta em sua vtda pnvada e manter seu socmhsmo a margem das const1
·
tV]?'VI'wU·'-~
deracoes que determinam suas decisOes. Mas nao poderia atuar como
~-~ ~
juiz a partir de principios socialistas. Yeremos mais tarde que por
C?Lit-.:
'WI _t.-,---muito tempo iss~ f~i _dissimulado pel~ cr_enca de que, ao inves d~ agir
.~ &v-111~1 com base em pnnCiptos de
ta mdlVldual JUSta, ele podena ser
v~~ T"ado pe Ia chamada ~- ";,. '"d"y,
que d.,;gna pccd'a'
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mente essa tentativa de alcan~ar resultados especificos para pessoas
ou grupos particulares, o que e impossivel numa ordem espontanea.
Os ataques socialistas ao sistema de propriedade privada engendraram uma cren~a muito difundida: a de que nesse sistema os juizes
sao chamados a defender uma ordem que serve a determinados interesses. Mas o que justifica o sistema de propriedade privada (several
property) nao e o interesse dos proprietaries. Esse sistema serve tanto
ao interesse daqueles que no momento nao sao proprietaries quanto
ao daqueles que o sao, visto que o desenvolvimento de toda a ordem
de a~Oes em que se funda a civiliza~ao moderna s6 se tornou possivel
gra~as a institui~ao da propriedade.
Muitos tern dificuldade em conceber que o juiz sirva a uma ordem abstrata vigente, mas sempre imperfeita, que nao visa a atender
a interesses particulares. No entanto essa dificuldade desaparece
quando percebemos que esses tra~os abstratos da ordem fornecerao a
(mica base possivel para as decis.Oes que os individuos deverao tomar
em situac;:Oes futuras hoje imprevisiveis, e que s6 eles, portanto, podem determinar uma ordem duradoura. Por essa razao, somente esses
tra~os abstratos podem constituir urn verdadeiro interesse comum dos
membros de uma Grande Sociedade, que visam nao a quaisquer prop6sitos comuns especificos, mas tao-somente a meios apropriados para a realiza~ao de seus respectivos prop6sitos individuais. Ao criar
leis, o juiz s6 podera ocupar-se, portanto, do aperfeic;:oamento daqueles tra~os abstratos e duradouros de uma ordem de a~ao que !he e dada e que se mantem por meio de mudan~as na rela~ao entre seus elementos, enquanto certas rela~Oes entre essas rela~Oes (ou rela~Oes de
uma ordem ainda superior) sao preservadas. 'Abstratos' e 'duradouros' significam, nesse contexto, mais ou menos o mesmo, pois, na
perspectiva de Iongo prazo que deve adotar, o juiz s6 pode levar em
considera~ao o. efeito das normas que estabelece num numero desconhecido de situa~Oes que poderao ocorrer no futuro.

Conclusoes

I'

Podemos resumir as conclusOes deste capitulo com a seguinte descric;:ao das propriedades que o direito apresentara necessariamente ao
emergir do processo judicial: ele consistira de normas que regulam a
conduta das pessoas em relac;:ao a outrem, aplicaveis a urn numero
desconhecido de situac;:Oes futuras e encerrando proibic;:oes que delimi-
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tam as fronteiras do dominio protegido de cada pessoa (ou grupo organizado de pessoas). Toda norma desse tipo destina-se a ser perpetua, embora esteja sujeita a ser revista a luz de uma melhor compreensao de sua intera~ao com outras normas; e s6 sera valida como
parte de urn sistema de normas que se modificam mutuamente. Essas
normas s6 alcan~arao o objetivo de assegurar a forma~ao de uma ordem abstrata de a~Oes se forem universalmente aplicadas, nao se podendo dizer que sua aplica~ao em casos particulares tenha prop6sito
especifico, distinto daquele do sistema de normas como urn todo.
Deixaremos para o Volume II, Capitulo 8, o exame mais aprofundado da maneira pela qual esse sistema de normas de conduta justa e desenvolvido atraves da aplica~ao sistematica de uma prova negativa de justi~a e da elimina~ao ou altera~ao das normas que nao a satisfazem. Nossa proxima tarefa, porem, sera examinar o que essas
normas de conduta justa nao podem realizar e os aspectos sob os
quais delas diferem as normas exigidas pelos prop6sitos da organiza~ao. Veremos que estas, que devem ser deliberadamente estabelecidas
por urn poder legislativo com vistas a organiza~ao do governo, e cuja
formula~ao e a principal tarefa dos poderes legislativos existentes,
nao podem, por sua natureza, ser restritas por aquelas considera~oes
que norteiam e restringem o poder legiferante do juiz.
Em ultima analise, a diferen~a entre as normas de conduta justa
que emergem do processo judicial, o nomos, ou o direito como salvaguarda da liberdade, examinado neste capitulo, e as normas organizacionais estabelecidas pela autoridade, que examinaremos no pr6ximo,
reside no fato de que as primeiras derivam das condi~Oes de uma ordem espontanea nao criada pelo homem, enquanto as segundas servem a constru~ao intencional de uma organizac;:ao que atende a prop6sitos especificos. As primeiras sao descobertas, seja no sentido de
simplesmente enunciarem praticas ja observadas, seja no sentido de se
revelarem complementos necessaries das normas ja reconhecidas, indispensaveis ao funcionamento desembara~ado e eficaz da ordem que
nelas se fundamenta. Jamais teriam sido descobertas se a existencia
de uma ordem espontanea de a~oes nao tivesse atribuido aos juizes
sua fun~ao peculiar, e sao por isso corretamente consideradas algo
que existe independentemente de uma vontade humana particular; ao
passo que as normas organizacionais, que visam a resultados especificos, serao invenc;:Oes arbitnirias da mente planejadora do organizador.
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Embora tradicionalmente a teoria politica tenha definido a elabora~ao da lei como a fun~ao essencial dos corpos legislativos, a origem e
o principal objeto destes pouca rela~ao tiveram com o direito no sentido estrito em que o consideramos no capitulo anterior. Is to se aplica
*Paul A. Freund, 'Social justice and the law', em R. Brandt (ed.), Social Justice (Englewood Cliffs, N.J., 1962), pagina 94, e na coletanea de ensaios do autor On Law and
Justice (Cambridge, Mass., 1968), pilgina 83. Compare-se com J. W. Hurst, Law and
Social Process in U. S. History (Ann Arbor, Mich., 1960), pagina 5: 'Apesar de muita
ret6rica em contrario, nossa principal filosofia de trabalho sempre foi usar o direito para alocar recursos positivamente com o fim de alterar condi,oes de vida onde vimos algo de util a ser realizado por esse meio. ( ... ) 0 direito tern significado organiza,ao para
fazer e implementar escolhas entre recursos escassos com vistas a satisfa,ao humana'.
Sobre o termo grego rhesis utilizado no titulo deste capitulo (que corresponde ao
alemao Sarzung), ver John Burnet, 'Law and nature in Greek Ethics', International
Journal of Erhics, vii, 1897, pagina 332, onde ele mostra que, em contraposi,ao ao nomos, que originalmente sighificava 'uso', rhesis 'pode significar tanto a outorga da lei
como a ado,ao de leis assim outorgadas, e contem portanto o germe nao s6 da teoria
do legislador original, como tambem daquela conhecida como o Contra to Social'.
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rJ,If/JM~Il ;z«iy-~~;.especialmente a 'Mae dos Parlamentos': o poder Jegislativo ingles sur-

c;:am coisas especificas ~use obtenham certos resultado~ e estabel~~::s:r
giu num pais onde, por mais tempo que em qualquer outro, se consipartr:=~nt_()__ o~. ~rversos 6rgaos por meio do~ quars 0 governo opera.
l.OV't-]ff
de:o~ q~e as normas de condutajusta, 0 direito consuetudiniuio,
Sefil.o subs1dranas_ de deter~mac;:oes que 1~
h ·,, , .(y exrstram mdep.endentem_ente da autoridade politica. Ainda no seculo
e as taref.as dos d1feren~es .orgaos. Sua .aphcac;:.ao a determ1~ado caso
Vot->f\/\-W!"
XVII era possrvel questwnar se o parlamento podia fazer leis incomd;~endera da tarefa ~!J..bmda a determmado orl@g_~_do~. fms transil ~Ilr'Q..
pativeis com o direito ~ons_uetudim'triot. o principal objetivo do que
.!._onos do governo. E de~7rao estabelecer. uma hierarquia ?e ~o:na?~o
i
charnamos COfpOS JegrsJatJVOS sempre foi contro]ar e regular O
que d~fma as responsabrl~da?es e a amplitude do poder dJSCriC!OllariO
.. .1
•
govern_oz, ou sej~. ~iri~ir uma organizac;:ao _ organizac;:ao para a qual
dos drversos se~vrd?res pubhcos.
. _
.
.
'"tf/.4)/&•1;1 Jb&t~ garant1r a obediencia as norm as de conduta justa era apen as urn objeIs so se a~hcana ate a uma orgam_zac;:ao ded1cada exclusJvamente
11
tivo entre muitos.
a fazer cumpnr as normas de condutajusta. Mesmo uma organizac;:ao
;. I} ~-&i[;;:) .
Como vimos! as n?rmas. de conduta justa nao foram necessaria- i 1
, ~ , desse tip~, em que_ as no~m~s de ~~n.duta justa a seren: aplicadas fos~ .J···IA ' .. ' mente fruto de cnac;:ao mtencronal, em bora os homens tenham apren-M11(;iW~.
lt.lt-Uilern consJ?eradas malteravers, exrgma, para seu funcwnamento, urn
1
I~~ ;;1.,~;; "'t'ffll
dido aos poucos a aperfeic;:oa-las ou modifica-las segundo sua vonta- l
.
·
_
~-i +, outro conjunto de normas. As leis processuais e as que determinam a
d
\.Ji'V1ilr1.M v 1{/Pu viLu-11
•
- d
'b
·
·
'd
,_, .,::~l !.
e__ Q_J'f_?.Verno. em contrapartida, e urn aparelho deliberadamente . 11- ,
org~mz~c;:ao
os tn unars consrstem, ness: senti o, em norma~ de or~\;;~:rli\#~ . cr~; no en tanto, exceto ~m suas formas mais simples e pnmitivas, j\k.J,W.., \.~Ztv~ g~mzac;:ao e na? em_ no:mas de conduta ~u~t!l: Em bora tamb~m elas
cr 1 :.!v~ ~w-vtampouco pode ser cond_uZJdo _exclusivame~t~ por determinac;:5es ad &1- U)r-Pv•"-vl'lbir!<P)~Jl(!Sem_ a ~arantir a JUStic;:a e, ~m etapas IDIC!a!S de desenvolvimento,
,
. . , ; .• hoc de urn governante. A medrda que se d 1stmgue progressivamente
--vjurn a JUstrc;:a a ser descoberta , e portanto talvez fossem, em eta pas
:-v:..{JW1 1W)1f/.£i·i41tJda sociedade m~is ampla, que c?mpreende todas as atividades dos cijl;(..? _{
anteriores, mais rel~vant~~ par~ ~ consecuc;:ao da jus tic;~ do_ que as
dadaos, a orgamzac;:ao estab~I~cr~a por urn governante para preservar 0.-~}1
J~ n_ormas condut~ J~Sta ]a exphc;ta.mente formuladas, sao, amda as1' 1/ Wtl f))J/)jvd 1JVii paz; m_ anter afastados os rmmrgos :~s, e gradualmente prestar ~; \!1(..t¥' Sirn, logicamente d1stmtas destas ult1mas.
,
,
!I~ /, u~--~_c:~r~scente d~ outros servrc;:os, ex1gu~ ~ormas d1stmtas e
Mas se, no que diz respeito a organizac;:ao instituida para fazer
1
1 yc.J.1,'\.~,l~\..wtiil.~propnas
i->
que llie Oetermmem a ;strutura, OS ObjetJVOS e as funs;5es.
justic;:a muitas vezes e dificiJ distinguir entre as normas que definem a
, ,
p/-, . .
No enta?to, essas norm~s qu: regem oaparellfo go'Vernamental terao
condut~ justa e aquelas que regulam a sua aplicac;:ao - e se, de fato,
~-to J'ff~l l i C0
necessan~mente urn cara~er drverso daquele das normas universais de
as normas de conduta justa s6 pod em ser definidas como aquelas que
'· 'VVV.(w)
~~nduta JUSta, que constltuem a base d_a o~de~ esp~ntanea da socieseriam descobertas por meio de determinado procedimento -, no que
.
de_ no seu t.o.do, Serao normas or am_zaciOnaJs, ~r;adas para alcandiz respeito aos outros servic;:os que foram paulatinamente assumidos
,o/ t;:~.I_frcos, suplementar ~mac;:oes positrvas de que se apelo apare!ho governamental, e claro que serao regidos _por nor.m~s
~'L~~~
v
de outro genera, normas que regulam os poderes dos serv1dores pubhu.i 1 "1~ ....,_/Vi 1 er ~ .famosa_ declara~ao de Ed':'ard Coke em 'J?r. Bonham's .ca.se', 8 Rep. liSa
cos sobre os recursos materiais e humanos a eles confiados mas que
..
,, •1 ':', ,r., (~6IO). E m~mfesta-se em nossos hvros que, em mmtos casas, o D1re!!o Consuetudim'l·
·
'
;· 'vvlt'"f':..££,.[,;pt no controlara Atos do Parlamento, e algumas vezes os julgan\. inteiramente nulos; pois
nao lhes conferem necessanamente p_oder s?bre o ~~d~dao.
.
quando urn Ato do Parlamento e contn!rio ao direito e a razao comuns, ou incompatiMesmo urn soberano absoluto nao podia prescmd1r do estabelecrtl0-\ {~\IJ;V\-it\.Fv/t'L- vel com _estes,. ou de, ~xecu~ao impossivel, o Direito Consuetudinario contra lara esse
men to de algumas normas gerais para regular detalhes. Normalmente,
flA e 'i:~
~~oaeaodJ.ulgar: nudlo ·. ·r· d d
porem, os poderes de urn soberano nao eram ilimitados, dependendo,
[..,
r
1scussao o s1gm JCa o esta causa, ver C. H. Mcilwain, The High Court of
• ·
d
· ··
·
·
· ·
·
Parliament (New Haven 1910)· T F T Plucknett 'B h ,
d . d' .
ao
contrano,
a opmJao remante
sobre quars
eram seus direitos. VJs'
, . . .
, on am s case an JU ICJa 1 re· ·
·
·
view', Harvard Law Review, xl, 1926-7; e s. E. Thorne, 'Bonham's case' Law Quarto que o dJreJto que !he cab1a fazer cumpnr era considerado urn legarerly Review, liv, 1938. Ainda em 1766 William Pitt podia argumentar na 'camara dos
do imutavel, era sobretudo em relac;:ao a abrangencia e ao exercicio
Co~uns f!'arliamentary History of England (Londres, 1813), val. 6, col. 195] que 'Ha
de seus outros poderes que ele freqtientemente julgava necessaria bus-
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muJtas cmsas que urn parlamento nao pode fazer. Nao pode instituir-se em executivo
nem dispor de fun~oes que pertencem a coroa. Nao pode tomar a propriedade de ho~
mem algum, mesmo a do mais modesto campones, como na questao das demarca~oes
sem que este seja ouvido'.
'
2

Ver J. C. Carter, Law, Its Origin, Growth and Function (Nova Iorque e Londres,
I907), pagina II5: 'Tao logo a legisla~ao surgiu, seu ambito e o do Direito Publico
eram quase coincidentes. 0 ambito do Direito Privado praticamente nao era afetado'.

·

,

·

-

·

·

c~r a_ aqmescencia e a aprovac;:ao de entidades representatJVas dos
CJdadaos.
Assim, mesmo quando o nomos era considerado algo Iegado e
relativamente imutavel, o soberano muitas vezes precisava de autorizac;:ao para tomar medidas especiais que demandassem a colabora<;:ao
dos suditos. A mais importante dessas medidas seria a tributac;:ao, e
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fui da necessidade de promover a aceita9ao dos impastos que surgiram as institui96es parlamentaresJ. Os 6rgaos representatives convocados para esse fim ocuparam-se pois, desde o inlcio, primordialmente de questoes governamentais, nao da elabora9ao de leis no sentido
estrito, ainda que tambem pudessem ser chamados a atestar quais
eram as norm as de conduta justa reconhecidas. Mas, como a aplica<;ao das leis era considerada a tarefa fundamental do governo, era natural que se viesse a chamar pelo mesmo nome todas as normas que
regiam as atividades governamentais. Essa tendencia foi provavelmente refon;:ada pelo desejo dos governos de conferir as suas normas de
organiza9ao a mesma dignidade e respeito que a lei infundia.
. ·,J_().A

I

Lei e ato legislativo:
a aplica~iio da lei e a

execu~iio

de

determina~oes

Nao ha na lingua inglesa nenhum termo que permita uma distin91io
clara e inequivoca entre uma prescri9ao que tenha sido feita, 'estabelecida' ('set') ou 'fixada' ('posited') pela autoridade e outra que seja
geralmente aceita sem que se tenha conhecimento de sua origem. As
vezes podemos falar de uma resolu<;ao ('enactment'), enquanto o termo mais familiar, a to legislativo ('statute'), limita-se em geral a resolu<;oes que encerram normas mais ou menos gerais4. Quando precisarmos de urn termo unico e preciso, empregaremos ocasionalmente a
palavra grega thesis para designar essa lei 'estabelecida'.
Dado que a principal atividade de todos os legislativos sempre foi
a dire<;ao do governo, de fato em geral o parlamento nao tinha 'tempo nem propensao para o lawyer's law's. Isso nao teria sido significative caso tivesse acarretado somente o abandono do lawyer's law peIos corpos legislativos, ficando seu desenvolvimento a cargo dos tribunais. Mas freqtientemente redundou em que o lawyer's law fosse modificado de maneira casual e ate inadvertida no processo de tomada
3\'er Courtenay IIbert, Legis/alive Mel hods and Forms (Oxford, 1901), pagina 208: '0 legislativo ingles foi originalmente constituido com vistas a propositos nao legislativos, mas
financeiros. Sua funs:ao primordial nao era fazer leis, mas conceder verbas ao governo'.
'Ver J. C. Gray, Nalure and Sources of Law, segunda edit;ao (Nova Iorque, 1921), pitgina l6l: 'Urn ato legislativo e uma norma geral. Uma resolu,ao do legislativo de que
urn a cidade deve pagar cern dol ares a Timothy Coggan n1!o e urn ato legislativo'.
:courtenay Iibert, op. cil., pagina 213.

de decisao sobre medidas governamentais e, portanto, para atender a
objetivos especificos. Qualquer decisao do legislative que diga respeito a questoes reguladas pelo nomos alterani e suplantara esse direito,
pelo menos no caso em pauta. Sendo urn 6rgao governamental, o legislative nao esta submetido a nenhuma lei, e seus pronunciamentos
acerca de questoes especificas tern a mesma for9a de uma norma geral
e suplantarao qualquer norma desse genero em vigor.
A grande maioria das resolu96es aprovadas por assembleias representativas obviamente nao formula normas de conduta justa, e sim
medidas governamentais diretas. E provavel que sempre tenha sido
assim6. Em 1901 ja se podia dizer, sobre a legisla9ao britanica, que
'nove decimos de cada volume anual de atos legislativos tratam do
que se poderia chamar de direito administrative; e numa analise das
Leis Gerais (General Acts) promulgadas nos ultimos quatro seculos
provavelmente encontrariamos propor<;ao semelhante'7.
6Ver J. C. Carter, op. cit., pagina 116:
Encontramos, nos inumeros volumes dos livros de atos legislativos, imensa
quantidade de textos que, embora na forma de leis, nao sll.o leis no sentido
proprio. Consistem em disposi,oes referentes a manuten,ao de obras publicas
do Estado, a constrU<;:1!o de asilos, hospitais, escolas, e grande variedade de
coisas semelhantes. N1!o passam de urn registro das a,oes do Estado com rela,ao as tarefas que este desenvolve. 0 Estado e uma grande empresa publica
que conduz urn grande volume de atividades, e as disposi,oes escritas para esse
fim, embora na forma de leis, nll.o diferem essencialmente das atas em que o
corpo administrativo das empresas comuns registra suas delibera,oes ( ... ) em
essencia, e verdade que o amplo corpo de Iegisla,ao restringe-se em sua totalidade ao Direito Publico e que seu efeito no Direito Privado remota e indireto, destinando-se apenas a tornar mais facil e correta a aplica,ao do direito
costumeiro nll.o escrito.
Ver tambem Walter Bagehot, The English Constitution (1967), edi,ao World's Classics
(Oxford, 1928), pagina 10: '0 legislativo, nominalmente escolhido para fazer leis, ocupa-se na verdade sobretudo de constituir e manter urn executivo'; e ibid., pagina 119:
Na verdade, uma imensa parcela da legislat;ao nll.o constitui absolutamente, na
linguagem propria da jurisprudencia, legisla,ao. Uma lei e uma determina,ao
geral aplicavel a muitos casos. As 'leis especiais' que abarrotam o livro de atos
legislativos e fatigam as comissOes parlamentares aplicam-se apenas a urn unico
caso. N1!o formulam normas segundo as quais se farll.o ferrovias, mas determinam que esta ou aquela ferrovia sera construida deste aquele Iugar, nao tratando de nenhum outro assunto.

e

7Courtenay Jlbert, op. cit., pagina 6. Ver tambem ibid., pagina 209 et seq.:
Quando os autores dos livros de jurisprudencia escrevem sobre leis; quando
profissionais do direito falam sobre leis, pensam sobretudo naquelas leis encontradas nos lnslilulas de Justiniano, nos Codigos Napoleonicos, ou no Novo
Codigo Civil do Imperio Germiinico, ou seja, as normas legais referentes a
contratos e danos, a propriedade, a relas:Oes de familia e heran,a, ou entao ao
direito r.elativo a crimes, tal como consignado num codigo penal. Tambem incluiriam o direito processual, 0:.1 direito 'adjetivo', para usar urn termo de
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A diferen~a de significado entre a palavra 'lei', tal como aplicada
a nomos, e 'lei', tal como utilizada para designar todas as outras theseis provenientes da legisla~ao, torna-se 6bvia se consideramos quao
diferentemente a 'lei' se relaciona com sua aplica~ao nos dois casos.
Uma norma de conduta nao pode ser 'posta em pratica' ou 'executacia' da mesma forma que uma instru~ao. Pode-se obedecer a norma
de conduta ou fazer com que seja obedecida; mas ela simplesmente limita o ambito da a~ao permitida e geralmente nao determina uma
a~ao especifica; e o que ela prescreve nunca se completa, permanecendo uma obriga~ao permanente para todos. Sempre que falamos em
'executar uma lei', a palavra 'lei' nao designa urn nomos mas uma
thesis que prescreve a~oes especificas. Segue-se que a rela~ao entre o
'legislador' cujas leis devem ser 'executadas' e aqueles que as devem
executar e inteiramente diversa daquela existente entre urn 'legislador'
que prescreve norm as de conduta justa e aqueles que as de vern observar. 0 primeiro genero de norma se aplican:l apenas aos membros da
organiza~ao a que chamamos governo, enquanto o segundo restringin'i o ambito das a~oes permitidas de qualquer membro da sociedade.
0 juiz que faz cumprir a lei e orienta sua aplica~ao nao a 'executa' no
sentido em que urn administrador poe em execu~ao uma medida, ou
em que o 'poder executivo' e obrigado a cumprir a decisao do juiz.
+-~
Urn ato (thesis) aprovado por urn legislativo pode ter todos os /)\~\(\;()e ·
(119
atributos de urn nomos, e provavelmente os tera se tiver sido delibera- ·.~~
if~J;;
damente moldado na forma do nomos. Mas nao tern necessariamente P
esse caniter e, na maioria dos casos em que se requer legisla~ao, nao ()J Vt"'11k7J, IMP0
o pode ter. Neste capitulo examinaremos mais detalhadamente apenas t?J/~k VJ.;;;S(~
os conteudos dos atos legislativos ou theseis que nao constituem nor- ()
mas de conduta justa. Nao ha de fato, como os positivistas juridicos ...
sempre frisaram, limite para o que urn ato legislativo pode abranger.
Mas, embora essa 'lei' deva ser cumprida por aqueles aos quais se aplica, ela nem por isso se torna lei no senti do de norma de conduta justa.

U'l

A Iegisla~ao e a teoria da separa~ao dos poderes

A confusao decorrente dessa ambigi.iidade da palavra 'lei' manifestase desde as primeiras discussoes acerca do prindpio da separa~ao dos
poderes. Quando, nessas discussoes, faz-se referencia a 'legisla<;ao', o
Bentham, segundo o qual as normas legais substantivas sao administradas
pelos tribunais. Estes ramos do direito compiiem o que talvez se possa
chamar de 'lall}'ers' law.
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termo parece de inicio designar exclusivamente a formula~ao de normas universais de conduta justa. Mas essas norm as de conduta justa
obviamente nao sao 'executadas' pelo poder executivo, sendo antes
aplicadas pelos tribunais a litigios especificos a medida que estes se
lhes apresentam; o que o executivo devera executar sao as decisoes do
tribunal. Somente no que diz respeito a lei na segunda acep~ao - ou
seja, atos legislativos que nao estabelecem normas universais de conduta, mas formulam instrw;oes para o governo - devera o 'executivo'
cumprir o que foi decidido pelo legislativo. Neste caso, portanto, nao
se trata da 'execu~ao' de uma norma de conduta justa (o que nao tern
sentido), mas da execu~ao de uma instru~ao emanada do 'legislativo'.
Historicamente, o termo 'legislativo' ('legislature') apresenta estreita rela~ao com a teoria da separa~ao dos poderes, e de fato s6 passou ao uso corrente mais ou menos na epoca em que esta recebeu sua
primeira formula~ao. A ideia, ainda comum, de que essa teoria surgiu
de urn erro de interpreta~ao, cometido por Montesquieu, quanto a
constitui~ao britanica de seu tempo, certamente nao e correta. Embora seja verdade que a constitui~ao vigente na Gra-Bretanha de entao
nao se conformava a esse principio, este sem duvida dominava na
epoca a opiniao politica na Inglaterras, tendo conquistado crescente
aceita~ao nos grandes debates do seculo anterior. 0 importante para'
0 objetivo do presente estudo e que mesmo naquelas discussoes doseculo XVII se compreendia claramente que conceber a legisla~ao como
uma atividade distinta pressupoe uma defini~ao independente do que
se entendia por lei, e que o termo legislar;ao se esvaziaria se tudo o
que o legislativo prescrevesse fosse chamado lei. A ideia que veio a ser
expressa com clareza cada vez maior foi a de que 'nao s6 a lei devia
ser enunciada em termos gerais, como tambem o legislativo devia ficar restrito a elabora~ao da lei, sem se imiscuir ele proprio em casos
especificos'9. No Primeiro Acordo do Povo (First Agreement of the
8Ver 1\1. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers (Oxford, 1967); e
W. B. Gwyn, The Meaning of the Separation of Powers, Tulane Studies in Political
Science, IX (Nova Orleans, 1965). Gwyn mostra que a ideia da separa<;ao dos poderes
foi inspirada por Ires considera<;oes inteiramente diversas, classificadas por ele em argumentos do estado de direito, da responsabilidade e da eficiencia. 0 argumento do estado de direito exigiria que o legislativo s6 aprovasse normas de conduta justa aplicaveis
igualmente a todas as pessoas e ao governo. 0 argumento da responsabilidade pretende
que o pequeno numero de homens que ·necessariamente dirige de fa to o governo seja
obrigado a prestar contas a assembleia representativa, enquanto o argumento da eficicncia exige a dekga<;ao do poder de a<;ao ao governo por nao ser uma assembleia capaz de conduzir tarefas eficientemente. E 6bvio que no segundo e no terceiro casos a
assembh~ia tambem tomaria parte do governo, mas somente numa fun<;ao de supervisao
e controle.

9M. J. C. Vile, op. cit, pilgina 44.
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People}, de 1647, foi explicitarnente estipulado 'que toda pessoa deve
ficar igualrnente sujeita a todas as leis feitas ou a serern feitas, e que
nenhurn cargo, propriedade·, reputa<;1l.o, posto, condi<;1l.o de nascirnento ou posi<;ao confere qualquer isen<;ao do procedimento judicial comum a que os demais estao sujeitos'Jo, E nurna 'defesa oficial' do Instrumento de Governo (Instrument of Government), de 1653, a separa<;ao dos poderes e definida como 'o grande segredo da liberdade e do
born governo'''· Embora nenhum dos esfor<;os ernpreendidos no seculo XVII para corporaliza-la num governo constitucional tenha logrado exito, a concep<;1l.o tornou-se cada vez mais aceita e a opiniao de
John Locke era claramente que 'a autoridade legislativa deve agir de
uma maneira especfjica (... ) [e] os que exercern essa autoridade devem
formular apenas normas gerais. Devem governar mediante leis reconhecidas e promulgadas, que nao devem ser alteradas ern casos particulares'J2. Esta passou a sera opiniao dorninante na Gra-Bretanha no
seculo XVIII, e dela Montesquieu deduziu sua descri<;ao da constitui<;ao britanica. Essa convic<;ao s6 foi abalada quando, no seculo XIX,
as concep<;oes dos Fil6sofos Radicais e particularmente de Bentham,
que reivindicava urn legislativo onicompetenteJl, levaram James Mill a
substituir 0 ideal de urn governo sob a egide do direito pelo ideal de
urn governo controlado por uma assembleia popular, corn Iiberdade
de adotar qualquer medida aprovada por tal assembleial4,.
lOThe First Agreement of the People of 28 October 1647, emS. R. Gardiner, History of
the Great Civil War, nova edi~i!o (Londres, 1898), vol. 3, pagina 392.
11 [Marcharnont Needham?], A True Case of the Common Wealth (Londres, 1654) citado por M. J. C. Vile, op. cit., pagina 10, onde o livro e qualificado como 'defesa oficial' do Instrument of Government of 1653.

M. J. C. Vile, op. cit., pagina 63: '0 pr6prio poder de legislar limita-se ao born exercicio da fun,ao que !he 1: peculiar. John Locke considerava que a autoridade legislativa
deve agir de uma maneira especifica (... ) os que exercem essa autoridade devem formular apenas normas gerais. Devem governar mediante Leis reconhecidas e promulgadas,
que nil.o devem ser alteradas em casos particulares'. Ver tambem ibid., paginas 214 e
217.
12

13J. Bentham, Constitutional Code, em Works, IX, pagina 119:
Por que tornar a legisla~ao onicompetente? ( ... ) Porque isso a tornara mais capaz de executar a vontade do legislativo supremo, e promover o interesse e a
seguran~a dos membros do estado. ( ... ) Porque a pratica que isso exclui esta,
numa constitui~ao como a atual, prenhe de mal sob todas as formas concebiveis. Qualquer limita,ao e uma contradi,ao ao principio da felicidade geral.
14 Sobre

o papel de James Mill em rela,il.o a isso, ver M. J. C. Vile, op. cit., pagina 217.
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As fun,.oes governamentais das assembleias representativas
Assirn, para que a palavra 'legislativo' nao nos induza a erro, devemos
Jembrar que ela nao passa de urna especie de titulo de cortesia conferido a assembleias surgidas originalrnente como instrurnentos de governo
representativo. Os legislativos rnodernos provern clararnente de corpos
que existiam antes que a elabora<;ao deliberada de normas de conduta
justa tivesse sequer sido considerada possivel, e s6 mais tarde essa tarefa foi atribuida a institui<;oes habitualmente encarregadas de fun<;Oes
rnuito diversas. A palavra 'legislativo', de fa to, nao aparece antes de
meados do seculo XVII, e e duvidoso que tenha sido aplicada entao
aos 'corpos constituidos' existentes (para usar a uti! expressao de R. A.
Palmer'l), ern decorrencia de uma ideia vaga de separa<;ao dos poderes,
ou nurna va tentativa de restringir os corpos que reivindicavam controle
sobre o governo na elabora<;ao de leis gerais. Seja como for, na realidade eles nunca sofreram essa restri<;ao, e 'legislativo' se tornou simplesmente urn nome a designar assembleias representativas empenhadas sobretudo ern conduzir ou controlar o governo.
As poucas tentativas feitas para restringir aqueles 'legislativos' a
elabora<;ao de leis no sentido estrito estavam fadadas ao fracasso por
visarern a Iirnitar o poder dos unicos corpos representativos existentes a
forrnula<;ao de normas gerais, privando-os do controle sobre a maior
parte das atividades de governo. Uma boa ilustra<;ao dessa tentativa
nos e fornecida pela seguinte declara<;ao atribuida a Napoleao 116:
Ninguem rnais do que eu pode ter urn grande respeito pelo
poder legislativo; mas legisla<;ao nao significa finan<;as, critica a adrninistra<;ao, ou noventa e nove por cento das questaes de que se ocupa o Parlarnento na Inglaterra. 0 legislativo deveria legislar, isto e, elaborar boas leis corn base nos
principios cientificos da jurisprudencia, mas deve respeitar a
independencia do executivo, assirn como deseja que sua propria independencia seja respeitada.
Trata-se manifestarnente de uma interpreta<;ao do papel dos Iegislativos, que corresponde a concep<;ao da separa~ao dos poderes de
Montesquieu; e teria sido adequada aos prop6sitos de Napoleao parque restringia o papel da imica representa~ao popular existente a formula<;ao de norm as gerais de conduta justa, privando-a de qualquer
poder sobre o governo. PeL mesrna razao agradou a outros, como G.
llRobert A. Palmer, The Age o) Democraiic Revolution, 'oi. 1 (PrinceiOn, 1959).
160 trecho e citado por J. Seeley, lniroduCiion to Po/iiica/ Science (Londres, 1896), pilgina 216, mas nao pude localiza-1o na correspondencia pub1icada de Napo1eao.
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W. F. Hege]I 7 e, mais recentemente, W. HasbacbiB. Mas ainda amesma razao tornou-a inaceitavel para todos os defensores do governo
popular ou democratico. Ao mesmo tempo, contudo, o uso da palavra 'legislativo' aparentemente lhes agradou por outro motivo: permitiu-Ihes reivindicar para urn corpo predominantemente governamental
aquele poder ilimitado ou 'soberano' que, segundo a opiniao tradicional, pertencia apenas ao legislador no sentido estrito do termo. Em
conseqiiencia, as assembleias governamentais, cujas principais atividades eram do genero que devia ser Iimitado pelas leis, passaram a ter o
poder de determinar o que bern entendesse, simplesmente chamando
'leis' as suas determinac;oes.
Deve-se reconhecer, porem, que, se o objetivo era urn governo
popular ou representativo, os unicos corpos representativos existentes
nao poderiam ter-se submetido a limitac;ao que 6 ideal da separac;ao
dos poderes impunha aos legislativos propriamente ditos. Essa limitac;ao nao significava necessariamente que o corpo representativo no
exercicio dos poderes governamentais devesse ficar desobrigado do
cumprimento de leis alem daquelas feitas por ele pr6prio. Talvez significasse que, ao desempenhar sua func;ao puramente governamental,
ele fosse restrito por leis gerais feitas por urn outro corpo, igualmente
representativo ou democratico, que fundamentasse sua autoridade suprema em seu comprometimento com normas universais de conduta.
Nos escaloes inferiores do governo, temos de fato varios tipos de 6rgaos representativos regionais ou municipais que, em suas a9oes, estao assim sujeitos a normas gerais que nao podem alterar; e nao ha
motivo para que isso nao se aplique tambem aos mais e'levados corpos
representativos que dirigem o governo. Na verdade, s6 assim o ideal
do governo sob a egide do direito se poderia realizar.
Sera uti! interromper aqui brevemente nosso raciocinio principal
para examinar certa ambigiiidade do conceito de 'governo'. Em bora
17G. W. F. Hegel, Philosophie der Weltgeschichte [citado dos trechos em Gesellschajt,
Staat, Geschichte, editado por F. Biilow (Leipzig, 1931), pagina 321):
Die erste Verfassung in Frankreich enthielt die absoluten Rechtsprinzipien in
sich. Sie war die Konstituierung des Kilnigtums; an der Spitze des Staates sollte
der Monarch stehen, dem mit seinem Ministern die Aus!lbung zustehen sollte;
der gesetzgebende Kilrper hingegen sollte die Gesetze machen. Aber diese Verfassung war sogleich ein innerer Widerspruch; denn die ganze Macht der Administralion war in die gesetzgebende Gewalt verlegt: das Budget, Krieg und
Frieden, die Aushebung der bewaffneten Macht kam der gesetzgebenden Kilrperschaft zu. Das Budget aber ist seinem Begriffe nach kein Gesetz, denn es
wiederholt sich alle Jahre, und die Gewalt, die es zu machen hat, ist Regierungsgewalt. ( ... ) Die Regierung wurde also in die Kammern verlegt wie in England in das Parlament.
18 W. Hasbach, Die moderne Demokratie (lena, 1912), pagin.as 17 e 167.
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compreenda uma ampla gama de atividades necessarias ou desejaveis
em qualquer sociedade ordenada, o termo tern tambem certas conotac;oes antag6nicas ao ideal de liberdade sob a egide do direito. Como
vimos, designa duas tarefas que devem ser distinguidas: por urn !ado,
a de aplicar as normas universais de conduta justa e, por outro, a de
dirigir a organizac;ao criada para prestar diversos servi<;:os aos cidadaos em geral.
E em relac;ao a esta segunda tarefa que o termo 'governo' (e mais
ainda o verbo 'governar') encerra conota<;:oes enganosas. A inquestionavel necessidade de urn governo que aplique a lei e dirija uma organiza<;:ao que preste muitos outros servic;os nao significa, em tempos
normais, que o cidadao precise ser governado no mesmo sentido em
que o governo dirige os recursos humanos e materiais a ele confiados
para a prestac;ao de servic;os. E comum hoje falar-se de urn governo a
'dirigir urn pais', como se a sociedade inteira fosse uma organiza<;ao
por ele administrada. No entanto, o que na verdade compete ao governo e principalmente propiciar certas condic;oes para a boa administrac;ao daqueles servic;os que os inumeros individuos e organizac;oes
prestam uns aos outros. Essas atividades espontaneamente ordenadas
dos membros da sociedade sem duvida poderiam prosseguir, e prosseguiriam, mesmo que todas as atividades pr6prias do governo cessassem
temporariamente. E claro que, em nossos dias, o governo assumiu em
muitos paises a administrac;ao de tao grande numero de servic;os essendais, especialmente nas areas dos transportes e das comunicac;oes, que
a vida econ6mica seria imediatamente paralisada se todos os servi<;:os
sob administrac;ao governamental fossem interrompidos. Mas isso ocorre nao porque esses servic;os s6 possam ser prestados pelo governo, e
sim porque este assumiu o direito exclusivo de presta-los.

Direito privado e direito publico

A distinc;ao entre as norm as universais de conduta justa e as norm as
de organizac;ao governamental esta estreitamente relacionada com a
distinc;ao entre 0 direito privado e 0 direito publico, a qual e por vezes equiparadai9. 0 que dissemos ate agora poderia pois ser assim re19Ver J. C. Carter, op. cit., pagina 234: 'Determina,()es legislativas assim formuladas,
ordenando que se fa,am coisas especificas, sao parte do mecanisme governamental,
mas urna parte muito diversa daquela referente as normas que regem a conduta comurn
dos homens ern suas rela,oes mutuas. E propriamente denominada direiro publico, em

p

I~

0 M£v,uw .t{~v~;l:trJ:t{)to

(~

154

1

Direito, legislarao e /iberdade

sumido\o direito proveniente da legisla~ao consiste predominantemente em direito publico. Nao ha, entretanto, consenso sobre onde
exatamente deve ser trapda a linha demarcat6ria entre o direito publico e o direito privado.
e e ·
em s1 o apagar
/vez~mais essa Jstm~ao, por urn !ado isentando os 6rgaos governaAl\1f'.,>J-(jlV
fmentais da obediencia as normas gerais de conduta justa e, por outro,
ilj
1 submetendo a conduta dos individuos e das entidades particulares
.. :;
/ a normas especiais voltadas para a consecu~ao de prop6sitos especifi, cos, ou mesmo a determina~oes ou autoriza~oes especificas emanadas
de 6rgaos administrativos. Nos ultimos cern anos, foi sobretudo a servi~o dos chamados objetivos 'sociais' que a distin~ao entre as normas
de conduta justa e as normas de organiza~ao dos servi~os governa~entais foi progressivamente obliterada. _
·
Tendo em VIsta nosros obJetJvos,. passaremos a considerar a distin~ao entre 0 direito publico e 0 direito privado equivalente a distin~ao entre as norrnas de conduta justa e as normas organizacionais (e,
ao faze-lo, em conformidade com a pratica anglo-saxonia vigente,
mas contrariamente a pratica da Europa continental, incluirernos o
direito penal no direito privado e nao no publico). Deve-se ressaltar,
contudo, que as expressoes bern conhecidas direito 'privado' e direito
'publico' podem ser fonte de equivocos. Sua semelhan~a com as expressoes bem-estar privado e bem-estar publico pode sugerir, erroneamente, que o direito privado serve apenas ao bem-estar individual e
s6 o direito publico serve ao bem-estar geral. Mesmo a defini~ao romana classica, segundo a qual o direito privado visa ao beneficia dos
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contraposi<;ao ao direito privado'. Ver tambem J. Walter Jones, Historical introduction
to the Theory of Law (Oxford, 1956), pagina 146:
Existe, por exemplo, a concep<;ilo de que a essencia do Estado e a posse da for/}~LA[,<,l: ~ ,a suprema. 0 direito publico, em decorre,Jcia de sua rela<;ao com o Estado,
II
j mostra-se tao acentuadamente marcado pela caracteristica da for,a, que o tra·~~~ 1'1;<,~&· ·)'[:,')!)' s:o da ordem ou regularidade, tao pronunciado nas normas de que o profiss!o~al do dtretto em geral se ocupa, parece totalmente ofuscado. Em conseqiien(
·
cia, a diferen<;a entre o direito publico e o privado torna-se antes de genera que
de grau - uma diferenp entre for,a e norma. 0 direito publico deixa por
completo de ser direito, ou pelo menos de ser direito no mesmo sentido em que
0 e 0 direito privado.
No polo oposto encontram-se aqueles profissionais basicamente dedicados
a uma ciencia do direito publico independente. Eles silo obrigados a admitir
que e tarde demais para negar que as normas reunidas na forma do direito privado fazem jus ao nome de direito, mas, Ionge de considerarem a associa,ao
entre as normas que constituem o direito publico e a for>a uma prova da inferioridade destas em rela<;ao ao direito privado, veem nisso antes o sinal de uma
superioridade inerente. ( ... ) A diferen,a torna-se portanto uma diferen,a entre
rela<;oes de subordina<;ao e de coordena<;ilo.
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A mais clara distin<;ao entre direito constitucional enquanto composto de normas
organizacionais e direito privado enquanto composto de normas de conduta foi tra,ada
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individuos e o direito publico a saude da na~ao romana2o, presta-se a
tal interpreta~ao. A ideia de que apenas o direito publico visa ao bemestar publico, no entanto, s6 e correta se 'publico' for interpretado
num sentido muito limitado, ou seja, como aquilo que diz respeito a
organiza~ao governamental, e se o termo 'bem-estar publico' nao for,
portanto, entendido como sinonimo de bem-estar geral, sendo antes
aplicado somente aqueles objetivos especificos de que a organiza~ao
governarnental se ocupa diretarnente.
Considerar que s6 o direito publico serve ao bem-estar geral e
que o direito privado protege apenas os interesses egoistas dos i ividuos seria uma completa inversao da verdade e urn erro acreditar qu
fs5as a95es.que viSam deliberadarnente a prop6sitos comuns servem a
(.n.e.cessidades comunsJAo contrario, o que a ordem espontanea da so:
ciedade..nos proporciona e mais importante para todos, e portanto para o bern-estar geral, do que a rnaioria dos servi~os especificos que a
por W. Burkhardt, Einfuhrung in die Rechtswissenschaft, segunda edis:ilo (Zurique,
1948), especialmente pagina 137:
Der erste [der doppelten Gegensl!tze auf die die Gegeniiberstellung von i:lffentlichen und privaten Recht zielt] beruht auf einer grundlegenden Verschiedenheit der Rechtsnormen: die materie/len oder Verhaltensnormen schreiben den
Rechtsgenossen vor, was sie tun oder lassen sollen: die forme/len oder organisatorischen Normen bestimmen, wie, d. h. durch wen und in welchem Verfahren, diese Regeln des Verhaltens gesetzt, angewendet und (zwangsweise) durchgesetzt werden. Die ersten kann man Verhaltensnormen, die zweiten Verfahrensnormen oder (i.w.S.) Verfassungsnormen nennen. Man nennt die ersten
auch materielle, die zweiten formelle Normen. ( ... ) Die ersten geben den Jnhalt
des Rechts, das rechtlich geforderte Verhalten, die zweiten entscheiden tiber
seine Gliltigkeit.
Ao que tudo indica, a distin>ilo estabelecida por Burkhardt foi aceita sobretudo por outros juristas sui,os; ver em particular Hans Nawiaski, Allgemeine Rechtslehre als
System der rechtlichen Grundbegriffe (Zurique, 1948), pagina 265, e C. Du Pasquier,
Introduction a Ia theorie generate et Ia philosophie du droit, terceira edi>ao (Neuchatel,
1948), pagina 49.
Ver, porem, H. L. A. Hart, The Concept of Law (Oxford, 1961), pagina 78:
Sob normas de urn tipo, que bern pode ser considerado o tipo basico ou fundamental, exige-se dos serem humanos que fa,am ou se abstenham de certas
a,i\es, queiram ou nao. As norm as do outro tipo sao em· certo senti do parasitas das normas do primeiro tipo, ou a elas secundiuias; pois estipulam que os
seres humanos podem, ao fazer ou dizer certas coisas, introduzir novas normas
do tipo fundamental, extinguir ou alterar normas antigas, ou de varios modos
determinar sua incidencia ou controlar sua execu,ao.
Ver tambem Lon L. Fuller, The Morality of Law (New Haven, 1964), pagina 63: 'Ha
hoje uma forte tendencia a identificar o direito nilo a normas de conduta, mas a uma,
hierarquia de poder ou comando'; e ibid. pagina 169, onde o autor se refere a 'uma
confusao entre o direito no sentido usual de norma de conduta relativa ao cidadil.o, e
a,ao governamental em geral'.
20U!piano, Digesrs, I, I, 1,2, define o direito privado como ius quod ad singulorum uti/ita/em spec/at e o direito publico como ius quod ad statum rei Romanae spectat.
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juridico e influindo sobre as decisoes judiciais, afetaram tambem profundamente o direito privado. 0 fato de que a jurisprudencia (em especial na Europa continental) vern sendo realizada quase exclusivamente por publicistas - para quem o direito e antes de mais nada o
direiio publico, e a ordem se reduz a organiza~ao - e uma das principais causas da preponderancia nao apenas do positivismo juridico
(que, no campo do direito privado, simplesmente nao tern sentido),
mas tambem das ideologias socialistas e totalitarias nele implicitas.

organiza~ao

governamental pode prestar, excetuando-se apenas a seguran~a conferida pela aplica~ao das normas de conduta justa. Podese conceber uma sociedade muito pr6spera e pacifica em que o governo se limite a esta ultima fun~ao; e por muito tempo, especialmente
na Idade Media, a expressao utilitas publica de fato nao significava
mais que a paz e a justi~a asseguradas pela aplica~ao das normas de
conduta justa . A verdade e simplesmente que o direito publico, enquanta corpo de leis de organiza~ao governamental, requer que aqueles a quem se aplica sirvam deliberadamente ao interesse publico, enquanta o direito privado permite aos individuos buscar seus respectivos objetivos individuais, visando simplesmente a restringir as a~oes
individuais de tal modo que estas venham, por fim, a servir ao interesse geral.
As leis de organiza~ao governamental nao sao leis no sentido de

c~rreto;

Direito constitucional ·

·

~r

~ J~~\),1
\)J~ c{ . .

normas que definam que tipo de conduta e geralmente
conEntre as normas que comumente chamamos 'leis', mas que sao norsistem antes em instru~oes referent~s as_ tarefa_s que determmados fu~- ...(1'{~ :-u-· .-f . {) mas de organiza~ao e nao de conduta justa, estao em primeiro Iugar
ou_ 6rgaos
sao obngados a executar · Sen a . II VL
todas aquelas relativas a
ea
dos poderes goverm~Js _apr~pnado. denomma-I~s regra.s ou estatutos do govern~. Seu ~.".· j)1 •• r. jl'~ ~',.1'\Jv~Vwnamentais compre~ndidas no d1r~I~O cons.tJtucwnal. Sao comume~te
ob~etiVO e ~utonza~ determ!~ados orgaos a executar det~rmmadas rAfJJ}JLIJJ) tl)-1 /
consideradas a 'illaiS eJevada' espeCie de lei, a "qu~ Se confere uma dJg1
a~oes com VIstas a fms especifico~, para ~ que lhes sa~ destm~dos de- J
~
~~nidade especial ou a que se deve maior reverencJa do que a qualquer
terminados meios. Mas numa socJe?ade hvre esses mews nao mclue~ :
,
·~~
ci\M!Outra. Mas, em bora isso possa ser atribuido a razoes hist6ricas, seria
1
. .1 .rnais apropriado considerar tais normas uma superestrutura erigida
o cidadao. Se essas regras de orgamza5ao governamental sao por mm- .__., · ' \YJ' ' . normas do mesmo genera que as
de conduta
l.t para garantir que o direito seja mantido, e nao a origem de todos os
Justa, 1sso se deve ao fato de emanarem da mes~a auton_dade que de,(MJJ
'r[o outros direitos, como geralmente se pretende.
A razao por que se atribui a constitui~ao uma dignidade especial
tern o poder de prescrever no_rmas de co?~ut~ JUSta. Sao chamadas · '
'leis' em decorrencia da tentativa de se reivm~Jcar ~ara elas a me~ma
e urn carater fundamental e que, exatamente por exigir uma concordancia formal fez-se necessaria urn esfor~o especial para !he conferir
dignidade e respeito conferidos as normas umversa1s de conduta JUSta. Assim, os 6rgaos governamentais conseguiram impor ao cidadao
a autoridade ; 0 respeito de que o direito ba muito desfrutava. Geralmente resultante de uma !uta prolongada, sabia-se que tinha sido obobediencia a determina~oes especificas destinadas a consecu~ao de
tida a urn alto custo num passado relativamente recente. Era vista coprop6sitos especificos.
.
A tarefa de organizar servi~os especificos da origem, necessanamo resultado de urn acordo consciente que pusera termo a uma longa
mente, a uma concep~ao da natureza das normas a serem estabelecidisputa e fora muitas vezes objeto de juramenta solene, consistindo
das inteiramente diversa daquela decorrente da tarefa de elaborar norem principios cuja infra~ao reacenderia conflitos regionais au mesmo
guerra civil. Freqiientemente as constitui~oes eram tambem documenmas como fundamento de uma ordem espontanea. Nao obstante, foi
a atitude fomentada pela primeira que veio a dominar a concep~ao
tos que, pela primeira vez, concediam direitos iguais de plena cidadania a uma classe numerosa e ate entao oprimida.
dos objetivos da legisla~ao. Visto que a constru~ao intencional de
Nem par isso, entretanto, uma constitui~ao deixa de ser essennormas tern por principal objeto as normas organizacionais, a reflexao sobre os principios gerais da legisla~ao ficou tambem quase inteicialmente uma superestrutura erigida sobre urn sistema juridico preeramente a cargo dos publicistas, au seja, dos especialistas em organixistente, para organizar a aplica~ao do mesmo. Embora, uma vez esza~ao que, freqiientemente, tern tao pouca simpatia pelo lawyer's law
tabelecida, possa parecer 'primeira'21, no sentido 16gico de que e deJa
que hesitamos em considera-Ios profissionais do direito. Sao eles que,
nos tempos modernos, tern dominado quase totalmente a filosofia do
21Ver Ernest Barker, Principles of Social and Political Theory (Oxford, 1951), pagina 9:
'ctireito e que, fornecendo a estrutura conceitual de todo o pensamento
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que as demais normas passam a derivar a propria autoridade, ela ainda se destina a corroborar essas normas preexistentes. Cria urn instrumento para garantir a lei e a ordem e fornece o mecanismo de presta~ao de outros servi~os, mas nao define a lei e a justi~a. E tambem
verdade, como ja se disse muitas vezes, que 'o direito publico passa,
mas o direito privado permanece'22. Mesmo quando, em decorrencia
de revolu~ao ou conquista, toda a estrutura governamental se modifica, a maior parte das normas de conduta justa, o direito civil e o penal, permanecera em vigor - ate em casas em que o desejo de modificar algumas delas possa ter sido a principal causa da revolu~ao. Isso
ocorre porque s6 satisfazendo expectativas gerais pode urn novo governa obter a fidelidade de seus suditos ·e, assim, tornar-se 'legitimo'.
Mesmo quando, ao determinar o poder dos diferentes 6rgaos governamentais, uma constitui~ao limita o poder da assembleia legislativa propriamente dita - como creio que toda constitui~ao deveria, e
as primeiras constitui~oes pretenderam fazer - e quando, para essa
finalidade, ela define as propriedades formais que uma lei deve possuir para ser valida, tal defini~ao das normas de condutajusta nao seria em si uma norma de condutajusta. Ela forneceria o que H. L.A.
Hart chamou de 'norma de identifica<;ao'zJ, que permite aos tribunais
verificar se determinadas normas possuem ou nao essas propriedades;
mas nao seria ela mesma urn a norma de conduta justa. Tampouco
poderia essa defini<;ao baseada exclusivamente nas normas de identifica<;ao conferir validade ao direito preexistente. Forneceria uma orienta<;ao para o juiz, mas, como todas as tentativas de formular concep<;oes subjacentes a urn sistema de normas existente, poderia revelar-se
inadequada, e o juiz talvez ainda tivesse de ir alem do significado literal das palavras empregadas (ou restringi-lo).
Mais que em qualquer outra area do direito publico, encontra-se
no direito constitucional grande resistencia a afirma<;ao de que ele
nao possui os atributos das norm as de conduta justa. A maioria dos
estudiosos da materia parece julgar simplesmente abusivo e indigno
de considera<;ao o argumento de que o direito constitucional nao e di'Parte dela

e direito

fundamental ou constitucional, e parte e direito secundilfio ou

comum'.

22Ver J. E. M. Portalis, Discours pn?liminaire du premier projet de code civil (1801),
em Conference du Code Civil (Paris, 1805), vol. I, pagina xiv: 'L'experience prouve
que les hommes changent plus facilement de domination que de lois'; ver tambem H.
Huber, Recht, Staat und Gesel/schaft (Berna, 1954), pilgina 5: 'Staatsrecht vergeht, Privatrecht besteht'. Infelizmente, porem, como Alexis de Tocqueville o assinalou hit muito tempo, tambem e verdade que as constitui~Oes passam, mas o direito administrativo
permanece.

'
t

· 23H. L. A. Hart, op. cit.
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reito no mesmo sentido em que assim chamamos o conjunto das normas de conduta justa . De fa to, por essa razao, os mais prolongados e
minuciosos esfor<;os para chegar a uma distin<;ao nitida entre os dois
tipos de direito - aqueles empreendidos na Alemanha, no final do
seculo passado, com rela<;ao ao que entao se denominava direito no
sentido 'material' (ou 'substantive') e direito no sentido puramente
'formal' - nao puderam !evar a qualquer resultado. Isso porque nenhum dos autores envolvidos foi capaz de aceitar o que lhes pareceu
ser a conclusao inevitavel, mas a seu ver absurda, isto e, que, com base em qualquer principia judicioso de distin<;ao, o direito constitucional teria de ser classificado junto com o direito no sentido puramente
formal, e nao com o direito no sentido material24.

Legisla~ao

financeira

0 campo em que a diferen~a entre normas de conduta justa e outros
produtos da legisla9ao se destaca com maior nitidez e em que, por
conseguinte, cedo se reconheceu que as 'leis politicas' a ele referentes
eram algo diverso das 'leis juridicas' foi aquele em que, pela primeira
vez, a 'legisla<;ao' foi atribuida a 6rgaos representatives - ou seja, as
finan<;as. Hade fato nesse campo uma dificil e importante distin9ao a
fazer entre a autoriza<;ao de gastos e a determina<;ao da maneira como
0 onus sera distribuido entre OS diferentes individuos e grupos. Mas e
bastante 6bvio que, tornado como urn todo, urn or9amento governamental e urn plano de a<;ao destinado a uma organiza<;ao, conferindo
a determinados 6rgaos autoridade para realizar determinadas tarefas,
e nao uma enuncia9ao de normas de conduta justa. Na verdade, a
maior parte de urn or<;amento, no que se refere a gastos, nao contera
norma algumaz5, mas consistira em instru<;oes relativas aos objetivos e
24Tipica e de grande influencia sobre a literatura alema a esse respeito e a critica de A.
Haenel, Studien zum deutschen Staatsrecht, II. Das Gesetz im forme/len und materiellen Sinn (Leipzig, 1888), paginas 225-6, a defini<;ao proposta por E. Seligmann de urn
Rechtssatz em Der Begrijf des Gesetzes im materie/len und forme/len Sinn (Berlim,
1886), pagina 63, como uma norma que 'abstrakt ist und eine nicht vorauszusehende
Anzahl von Fallen ordnet', sob a alega,ao de que isto excluiria as normas fundamentais
do direito constitucional. Realmente exclui, e os pais da Constitui<;ao dos Estados Unidos provavelmente teriam ficado horrorizados caso se tivesse sugerido que sua obra
pretendia ser superior as normas de conduta justa tal como incorporadas no direito
consuetudinario.
2lVer em particular Johannes Heckel, 'Einrichtung und rechtliche Bedeutung des
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a maneira

como os meios a disposi~ao do governo devem ser utiliza. jjJ\
..--Rr:l'!) em direito administrative, ou seja, em normas que regulam as atividados. Mesmo os estudiosos alemaes do seculo passado, que tanto se '') ,._~Cj.Y"-.J
.~·~~, des dos varios 6rgaos governamentais. Na medida em que determiempenharam em reivindicar para o direito publico o caniter do que
u· ~ , ~ klli\})~. o02?nam a maneira como tais 6rgaos dcvem USar OS recurSOS humanos e
chamavam de 'direito no senti do material', foram obrigados a se dec~ I materiais colocados a sua disposi~ao, essas normas consistem obviater nesse ponto e a admitir que o or~amento nao podia de modo al~ \1\ ~· n. \)l\V
mente em normas organizacionais semelhantes aquelas de que toda
1
gum ser incluido nessa categoria. Ao aprovar urn plano de opera~ao
grande organiza~ao necessita. Sao de interesse especial apenas em de\
G
governamental desse tipo, uma assembleia representativa claramente
CL
correncia da responsabilidade publica daqueles a quem se aplicam. A
nao age como urn legislative no sentido em que o termo e entendido,
U ~/0Vr
~ expressao 'direito administrative', contudo, e usada tam bern com
por exemplo, na concep~ao da separa~ao de poderes, mas como o or- 9
.,,
i · '
) dois outros significados.
gao governamental supremo, que emite instru~oes a serem pastas em
E usada para designar as regras estabelecidas por 6rgaos adminispratica pelo executivo.
i,
·
trativos e que se impoem nao s6 aos seus funcionarios mas tambem
lsso nao significa que em todas as a~oes regidas por instrw;oes
~'M
~ aos cidadaos que com esses 6rgaos se relacionam. Tais regras serao
'legislativas' o governo nao deva tambem, como qualquer outra pes.·
, j(_t;)/r()J:) claramente necessarias para determinar a utiliza~ao dos varios servisoa ou 6rgao, estar sujeito a normas gerais de conduta justa e, em
.?~
•·
L
~os ou instala~oes fornecidos pelo governo aos cidadaos, mas muitas
particular, ser obrigado a respeitar os dominios privados por elas de..
·
vezes transcendem essa fun~ao, suplementando as normas gerais que
finidos. Na verdade, a ideia de que essas instru~oes dadas ao governo,
/
YJ
· ~
delimitam os dominios privados. Neste ultimo caso, constituem legispor serem tambem chamadas leis, substituem ou modificam as nor- V'-" .
Ia~ao delegada. Pode haver boas razoes para deixar a determina~ao
mas gerais aplicaveis a todos e 0 principal perigo de que devemos nos
/'"/
j(
de algumas dessas normas a cargo de corpos regionais ou municipais.
resguardar por meio de uma clara distin~ao entre os dois tipos de
L·
Determinar se esse poder de fazer normas deveria ser delegado apenas
'lei'. lsso se torna evidente quando passamos da col una gastos para a
a 6rgaos representatives ou poderia ser confiado tambem a 6rgaos
coluna receita do orpmento. A determina~ao da receita total a ser arburocraticos e uma questao que, embora importante, nao nos diz resrecadada por tributa~ao num dado ano e ainda uma decisao especifipeito no momenta. Neste contexto, s6 importa que, enquanto criadoc;:a a ser norteada por circunstancias particulares - embora determira de normas, a 'legisla9ao administrativa' deveria estar sujeita as
nar se o onus com que uma maioria esta disposta a arcar pode tammesmas limita9oes impostas ao verdadeiro poder de legislar do corpo
bern ser impasto a uma minoria nao disposta a faze-lo, ou de que mo.
legislativo que formula as normas gerais.
do uma dada carga total sera distribuida entre os diversos grupos e
A expressao 'direito administrative' e tambem usada para desig- ~7?
pessoas, suscite questoes de justi~a. Tambem nesse caso, portanto, as
Iiar 'poderes administrativos sobre pessoas e propriedade'' nao con(
obriga~oes dos individuos deveriam ser regidas por normas gerais, aplisistindo em norm as universais de conduta justa, mas visando a deter;,;
caveis independentemente do montante especifico dos gastos que se deminados resultados previs!veis, e por isso envolvendo necessariamente
cidiu fazer - de fato, por normas que deveriam ser inalteravelmente
discrimina~ao e arbitrio. E nesta acep~ao que o direito administrative ~r...y())
impostas aqueles a quem cabe decidir acerca dos gastos. Vivemos ha
conflita com o conceito de liberdade sob a egide do direito. Na traditanto tempo num sistema em que primeiro se determinam os gastos a
9ao juridica do mundo de lingua inglesa, costumava-se supor que, em
fazer e s6 depois se pensa em quem arcara com o onus, que raramente
sua rela~ao com os cidadaos, as autoridades administrativas estavam
percebemos o quanto isso conflita com o principia basico de que toda
sujeitas as mesmas normas do direito geral consuetudinii.rio ou emacoer~ao deve limitar-se a aplica~ao de normas de conduta justa.
nado do legislativo e a mesma jurisdi~ao dos tribunais comuns que
qualquer cidadao. Foi apenas com respeito ao direito administrative
nesta ultima acep9a0, OU seja, urn direito a parte referente as re]a~oes
entre 6rgaos governamentais e cidadaos, que A. V. Dicey ainda podia /
0 direito administrativo e o poder de policia
afirmar, no come~o deste seculo, que tal coisa nao existia na Gra-Bretanha26 - vinte anos depois de autores estrangeiros terem escrito IonA maior parte do que se denomina direito publico consiste no entanto
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Reichshaushaltgesetzes', Handbuch des dezllschen Staatsrechtes (Tiibingen, 1932), vol.
2, pagina 390.

26A. V. Dicey, Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England
during the Nineteenth Century (Londres, 1903).
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gos tratados acerca do direito administrative britanico na primeira
acep~ao21.

A medida que os servi~os prestados pelo governo aos cidadaos se
desenvolvem, impoe-se obviamente a necessidade de regulamentar o
seu uso. A conduta nas ruas e estradas e em outros lugares publicos
destinados ao uso comum nao pode ser regulamentada mediante a designa~ao de dominies individuais, requerendo antes normas definidas
com base na considera<;ao de seus resultados pnl.ticos. Embora essas
normas reguladoras do uso das institui~oes destinadas a servir ao publico estejam sujeitas as exigencias da justi<;a (sobretudo no sentido
de que devem aplicar-se igualmente a todos), elas nao visam a justi<;a.
0 governo, ao estabelece-las, tera de ser justo, mas nao as pessoas
que deverao obedecer a elas. 0 'c6digo de triinsito' que estipula que
se mantenha a esquerda ou a direita, etc., freqtientemente citado como exemplo de norma geral, nao constitui, portanto, realmente uma
verdadeira norma de conduta justa2s. Como outras normas reguladoras do uso de institui<;oes publicas, ele deve aplicar-se igualmente a todos ou, pelo menos, ter em vista assegurar os mesmos beneficios a todos os usuaries, mas nao define conduta justa.
Tais regulamentos referentes a utiliza<;ao de locais ou institui<;oes
publicas sao normas que visam a determinados resultados, embora
nao devam, quando destinadas a servir ao 'bem-estar geral', objetivar
o beneficia de grupos particulares. No entanto, como e 6bvio no caso
das regras de triinsito, elas poderao exigir que seja conferido a funcion<l.rios do governo urn poder de controle especifico. Quando a policia
e autorizada a adotar as medidas necessarias para manter a ordem publica, trata-se essencialmente de assegurar a conduta disciplinada em
lugares publicos, onde o individuo nao pode ter a mesma liberdade que
!he e garantida em seu domlnio privado; medidas especiais podem fazer-se necessarias neste caso, para garantir, por exemplo, o livre fluxo
do triinsito. Cabe ao governo, principalmente o municipal, manter as
instala<;oes em condi<;oes de funcionamento, de tal modo que o publico
possa utiliza-las da maneira que melhor atenda aos seus objetivos.
No entanto, observa-se hoje uma tendencia a considerar 'lugares
publicos' nao apenas as instala<;oes fornecidas pelo governo ao povo,
mas quaisquer locais onde este se retina, mesmo que sejam proporcionados pelo comercio, tais como lojas de departamentos, fabricas, teatros, pra<;as de esporte, etc. Embora normas gerais que garantam a
seguran<;a e a saude dos usuarios desses locais sejam indubitavelmente
27Rudolf Gneist, Das englische Verwa/tungsrecht der Gegenwart (Berlim, 1883).
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necessarias, nao e 6bvio que esse objetivo tome necessaria urn 'poder
de policia' discriciom1rio. E significative que, enquanto ainda se respeitava o ideal basico do estado de direito, 'a legisla<;ao fabril britiinica', por exemplo, 'considerava possivel apoiar-se quase inteiramente
em normas gerais (embora, em sua maioria, expressas na forma de regras administrativas)'29.

As 'medidas' de politica governamental

Nos casos em que o governo se encarrega do fornecimento de servi~os
especificos, em sua maioria os que nos ultimo? tempos passaram a ser
denominados 'infra-estrutura' do sistema economico, 0 fato de tais
servi<;os freqtientemente terem em vista determinados efeitos gera problemas de dificil solu<;ao. A<;oes especificas desse genera costumam
ser denominadas 'medidas' de politica governamental (especialmente
na Europa continental, onde se empregam os termos correspondentes
mesures ou Massnahmen). Convem examinar aqui alguns desses problemas. A questao central foi claramente expressa na afirma<;ao de
que nao pode haver 'igualdade perante uma medida' do mesmo modo
em que ha igualdade perante a IeiJa. Com isso pretende-se dizer que a
maior parte das medidas desse genero sera 'dirigida', no senti do de
que, embora seus efeitos nao possam ser limitados aos que estao dispostos a pagar pelos servi<;os por elas propiciados, ainda assim beneficiarao apenas urn grupo, discernivel com maior ou menor clareza, e
nao todos os cidadaos igualmente. Provavelmente a maioria dos servi<;os prestados pelo governo, exceto a aplica<;ao das normas de conduta justa, e desse tipo. Deixar tais servi<;os basicamente a cargo do governe municipal ou de 6rgaos governamentais regionais criados para
fins especificos, tais como as comissoes de agua e esgoto, e outros semelhantes, resolve apenas em parte os problemas que se apresentam.
As pessoas em geral s6 concordarao em que os recursos de urn
fundo comum custeiem servi<;os que beneficiarao apenas parte daqueles
que para ele contribuiram se entenderem que outras necessidades que
venham a ter serao atendidas da mesma forma, de modo que disso re29Ver E. Freund, Administrative Powers over Persons and Property (Chicago, 1928),
pagina 98.

28Ver em particular Walter Lippmann, An Inquiry into the Principles of a Good So-

30Carl Schmitt, 'Legalitat und Legitimitat' (1932), reeditado em Verfassungsrecht/iche

ciety (Boston, 1937).

Aufsiitze (Berlim, 1958), pagina 16.
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A transforma~iio do direito
suite urn relativo equilibria entre onus e beneficios. Ao se discutir a or.
privado em direito publico pela legisla~iio 'social'
ganizac;:ao desses servic;:os cujos beneficiarios sao mais ou menos discrirJ ,
~
1
minaveis, interesses particulares usualmente conflitarao, e s6 mediante ~I ~
/
concessoes se podera chegar a uma conciliac;:ao - o que e bastante di- il
1
verso do que oc?r~e numa deliberac;:ao sobre normas gerais de conduta,
I
Se, ao Iongo dos ultimos cern anos, se abandonou o principia de que
que tern por ob]etJvo uma ordem abstrata cujos beneficios sao basicanuma sociedade livre a coerc;:ao s6 e permissive! para assegurar a abemente imprevisiveis. Por isso e Hio importante que as autoridades resdiencia a norm as universais de conduta justa, isso ocorreu sobretudo
ponsaveis por tais questOes, mesmo que sejam corpos democraticos ou
para a tender os chamados objetivos 'sociais'. Mas o termo 'social',
representatives, estejam, ao determinar servic;:os especificos, sujeitas a
tal como empregado aqui, compreende varios conceitos que devem ser
normas gerais de conduta, nao devendo ter o poder de 'reescrever as
cuidadosamente distinguidos.
regras do jogo a medida que desenvolvem seu trabalho'JI.
Originalmente, 'social' significava sobretudo a eliminac;:ao de dis1
Quando falamos de medidas administrativas, referimo-nos em
~rimi~a~oes lent~mente introduzidas no direito em resultado da maior
geral a canalizac;:ao de determinados recursos para a prestac;:ao de cermfluencra exerCida por certos grupos, como arrendador:s d7 t~r:as,
tos servic;:os a grupos especificaveis de pessoas. A implantac;:ao de uma
empregadores, ~re.dores, etc.~ na ~u~ formac;:ao: Iss~ nao s1gmfrca,
·
d e sau· d e, a ass1s
· tAenc1a
· r·mance1ra
· ou d e
contudo,. que
. a umca alternatrva se]a mverter a sJtuac;:ao,
_
. favorecendo
. _
re d e d e esco Ias ou d e serv1c;:os
. ·
·
. .
.
a classe m]ustamente tratada no passado, e que nao haJa uma posrc;:ao
.
outra especre a determmadas categonas profisswnaJs, ou o uso dos
,.
d' .. ,
d' ·
t
b
t d
.
. ·
A .
. .
mterme mna , na qua1 o Ireito 1ra e am as as par es o mesmo momstrumentos que o governo detem em decorrencm do monopoho da
d
d
· , ·
A ·
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o, segun o os mesmos prmcipiOs.
1gua a e e ra amen o, nes1e
em1ssao
moeda sao, nesse sent1do, med1das de polltlca governa~
t'd
d
a questao de determinar se a aplicarao
.v
·
'd
d'd
d'f
sen 1 o, na a 1em a er com
"
menta I. E. ev1 ente que, em re1ac;:ao a ta1s me 1 as, a 1 ere~c;:a entre
· ,
dessas normas gerais a uma dada situac;:ao pode propiciar resultados
f~rnecer m~t~lac;:oes a seren: usadas per ~essoas desconhe_CJdas com
.
.-~
0- mais favoraveis a urn grupo que a outros: a justic;:a nao leva em conta
·
os resultados das diversas transaroes mas apenas 0 fato de serem as
vrstas a obJetJvos desconhecrdos, e fornece-las na expectatrva de que
. d
d
. d
- d
h
cv~/
' ,,, ~~v ,..
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'
aJu e~ a ete~mma_os grup~:·.torna-se uma ~uestao e grau, a\:e~V\fO.JJ VV'
I transac;:oes em si mesmas justas ou nao. As normas de condutajusta
do mmtas pos1c;:oes mtermedwnas entre _os dms ex.tremos. _Sem duvr.
I nao podem alterar 0 fato de que, com urn comportamento perfeita0 · ?f':
d_a,_ caso se tornasse o _fornecedor ex~lusJVo de .mmtos serv1c;:os esse~- V\.{Wvyt,Qmente justo de am bas as partes, a baixa produtividade do trabalho
CJais, o governo podena, ao determmar o carater destes e as cond1em ·alguns paises produzira uma situac;:ao em que os salarios pelos
c;:oes em que sao prestados, exercer grande influencia sobre o conteuquais todos podem obter emprego serao muito baixos - e, ao mesmo
do material da ordem do mercado. Por essa razao e importante q:.~e a
tempo, 0 retorno sobre o capital sera muito alto - e em que salarios
mais altos s6 poderiam ser assegurados a alguns por meios que impedimensao desse 'setor publico' seja limitada e que o governo ntio
coordene seus varios servic;:os de modo que os efeitos destes em pesdiriam outros de encontrar qualquer emprego.
soas especificas se tornem previsiveis. Veremos c.inda que, por esse
Veremos mais tarde que, neste contexto, justic;:a pode significar sa,
.
Iarios ou prec;:os determinados num mercado livre, sem dolo, fraude ou
motivo, e tambem importante que o governo nao tenha direito exclusiva ~e prestar qualquer servic,:o alem da apli~ac,:ao ?e normas de con- j~l iJ , ,
violencia; e qu~, _neste sentido ~specifico, em que p~d~mo~ falar co~rend~ta JUSta e, portanto, ~ao tenha o pode_r de 1mpedu que outras or.ga- ,
1.Jl.!JJ.O,t1_!1..-t>J -11-- temente de sa~anos ou prec,:os JUStos, un;a _transac;:ao mte1ramente ~usta
mzac;:oes oferec;:am serv;c;:os do mesmo t1po quando se torn a possnrel /17
- .; d " .. 1 1.2Pode proporcwnar, na verdade, pouqmss1mo a uma parte e mmto a
1
fornecer atraves do mercado o que no passado talvez nao pudesse ser U..Ov2f'(~L()lL Llitv outra. 0 liberalismo classico fundava-se na convicc,:ao de que havia
Vt~M. 4-}/.,uiAli./vCr 46l<fvh principios. d~ c?nduta ju~ta su~cetiveis de ser d~scobertos ~ univ~rsalassim fornecido.
~ .-fJ
mente aphcave1s, os quats pod1am ser reconhec1dos como JUStos mde{:;,;__1~{/\.,·vQ.r
pendentem~nte dos ef~itos da sua aplicac,:ao a grupos esp_ecific?s.
31 Hans J. Morgemhau, The Pwpose of American Po/irics (Nova Jorque, 1960), pag1na
!J
\
A 'legtslac;:ao social' pode, em segundo Iugar, refenr-se a presta281: 'Em nossa epoca, alem de continuar sen do o arbitro, o esrado converteu-se tam.
I
c,:ao,
pelo governo, de certos servic,:os que sao de especial importancia
bem no mais poderoso jogador, que, para se assegurar do resultado, reescre,·e as regras
para algumas minorias desafortunadas, os fracas ou os incapazes de
do jogo a medida que este prossegue'.
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proverem a propria subsistencia. Uma comunidade pr6spera pode decidir assegu:ar tais
a
por intermedio de seu gov_ern~o -:-- seja por mot1vos mora1s, seJa a titulo de seguro cont:a contmgenc1as que podem afetar a qualquer urn. Embora a presta~ao desses servi~os aumente a necessidade de cobrar impostos, estes podem
ser arrecadados segundo principios uniformes; e o dever de contribuir
para o custeio desses objetivos comuns aprovados por todos poderia
ser considerado compativel com a concep~ao de normas gerais de
conduta. Isso de modo algum faria do cidadao privado urn objeto de
administra~ao; ele continuaria tendo liberdade de usar seu conhecimento com vistas a seus prop6sitos, nao ficando obrigado a servir as
finalidades de uma organiza~ao.
Ha, no en tanto, urn terceiro tipo de legisla~ao 'social'. Seu objetivo e orientar a atividade privada para fins especificos e em beneficio
de grupos especificos. Foi em decorrencia desses estot¢os, msp1rados
~ m1ragem da 'justi~a social', que se deu a·transforma~ao gradual
das normas de conduta justa independentes de prop6sito (ou as normas do direito privado) em normas organizacionais dependentes de
prop6sito (ou normas de direito publico). Essa busca de 'justi~a social' imp6s aos governos a necessidade de tratar o cidadao e sua propri
c o urn objeto a ser admimstrado no mtuito de assegurar
d~erminados resulta o
rmm os grupos. A egis a~ o n o pode alcan~ar objetivos ta1s como os de garantir sahhios mais elevados a
determinados grupos de trabalhadores, rendas mais elevadas a pequenos agricultores, ou melhores condic;C>es de habitac;ao aos pobres das
cidades mediante o aperfei~oamento das normas gerais de conduta.
Esses esfor~os pela 'socializa~ao' do direito vern sendo empreendidos na maioria dos paises ocidentais ha varias gera~C>es, e ja contribuiram muito para destruir o atributo caracteristico das normas universais de conduta, a igualdade de todos perante as mesmas normas.
A hist6ria desse tipo de legisla~ao, que teve inicio na Alemanha no seculo passado sob o nome de Sozialpolitik e difundiu-se primeiramente
na Europa continental e na lnglaterra e, neste seculo, tambem nos Estados Unidos, nao pode ser esbo~ada aqui. Alguns marcos desse processo, que levou a cria~ao de normas especiais para determinadas
classes, foram a Lei de Disputas Sindicais (Trade Disputes Act) inglesa, de 1906, que conferiu privilegios sem paralelo aos sindicatos de
trabalhadoresJ2, e as decise>es do Supremo Tribunal dos Estados Uni-

ser~i~os u~a m!nori~

32

Ver Paul Vinogradoff, Custom and Right (Oslo, 1925), pilgina 10:
A Lei de Disputas Sindicais de 1906 conferiu aos sindicatos uma imunidade a
processos com base ern atos lesivos praticados por seus agentes; essa irnunidade
e flagrantemenle incompativel com a lei da representa,il.o e a lei relativa as
companhias representadas por seus adrninistradores segundo as Ordens Estatu-

dos, no periodo inicial do New Deal, que concederam aos legislativos
poderes ilimitados para 'salvaguardar os interesses vitais do povo'JJ,
dando a entender na verdade que urn legislativo podia aprovar qualquer lei com vistas a qualquer fim que julgasse benefico.
Foi na propria Alemanha, no entanto, que esse processo mais
avan~ou e em que teve conseqtiencias mais plenamente aceitas e explicitamente acatadas. Nesse pais passara a ser opiniao corrente que a
busca dos objetivos sociais envolvia a progressiva substitui~ao do direito privado pelo direito publico. De fato, os mais destacados pensadores socialistas no campo do direito proclamavam abertamente a
doutrina de que 0 direito privado, destinado a coordena~ao das atividades individuais, seria progressivamente substituido por urn direito
publico subordinante, afirmando que 'para a consecu~ao de uma ordem social de direito, o direito privado deveria ser considerado apenas urn campo de iniciativa privada provis6rio e em constante retrac;ao, temporariamente tolerado na esfera todo-abrangente do direito
publico'J4. Essa evolu~ao foi muito facilitada na Alemanha pela remanescencia de uma tradi~ao de poder governamental fundamentalmente
ilimitado, baseada numa mistica de Hoheit e Herrschajt, que encontrou sua expressao em concep~C>es, entao ainda basicamente ininteligiveis no mundo ocidental, tais como a de que o cidadao e urn sudito
da administra~ao governamental e a de que 0 direito administrativo e
'o direito caracteristico das rela~C>es entre o estado administrador e os
suditos com que este depara em suas atividades'Js.
tilrias (Statutory Orders) de 1883. A razil.o desta condi~il.o contradit6ria da lei
pode ser encontrada na decisil.o da legisla~il.o de assegurar aos sindicatos uma
posi~il.o favorilvel em sua !uta contra os empregadores.
Ver tambem os comentarios de A. V. Dicey, J. A. Schumpeter e Lord MacDermott citados em F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Londres e Chicago, 1960), pagina
504. nota 3 [Os fundamentos da liberdade (Sil.o Paulo e Brasilia, 1983)].
33Processo Home Building and Loan Ass. v. Blaisdell, 290 U. S. 398, 434, 444, 1934,
segundo o qual o estado tern 'autoridade para salvaguardar os interesses vitais de seu
povo' e, com essa finalidade, para impedir 'a deturpa,ao da clilusula [do contrato] mediante seu uso como urn instrumento para sufocar a capacidade dos Estados de proteger seus interesses fundamentais'.
34Qustav Radbruch, 'Yom individualistischen Recht zum sozialen Recht' (1930), reeditado em Der Mensch im Recht (GiHtingen, 1957), pagina 40:
FUr eine individualistische Rechtsordnung ist das Offentliche Recht, ist der
Staat nur der schmale schtitzende Rahmen, der sich urn das Privatrecht und
das Privateigentum dreht, filr eine soziale Rechtsordnung ist umgekehrt das
Privatrecht nur ein vorlaufig ausgesparter und sich immer verkleinernder Spielraum fiir die Privatiniliative innerhalb des all umfassenden Offentlichen
Rechts.
35Qtto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, vol. I, segunda edi,ao (Munique e Leipzig,
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A parcialidade de urn legislativo
dedicado dire<;ao do aparelho governamental

a

Tudo isso suscita questOes que serao o principal objeto de nossa aten<;ao no segundo volume desta obra. Por ora s6 podemos aborda-las
brevemente, para indicar as razoes por que a confusao entre a elabora<;ao de normas de conduta justa e a dire<;ao do aparelho govern amental tende a produzir a progressiva transforma<;ao da ordem espontiinea da sociedade numa organiza<;ao. E preciso apenas acrescentar
algumas observa<;oes preliminares acerca da atitude mental que o envolvimento com questoes de organiza<;ao produzira nos membros de
uma assembleia que a elas se dedique, atitude completamente diferente da que predominaria numa assembleia que se ocupasse principalmente da legisla<;ao no sentido classico do termo.
Cada vez mais, e inevitavelmente, uma assembleia dedicada a
questoes do primeiro tipo tende a se conceber como urn corpo que
nao s6 presta alguns servi<;os a uma ordem de funcionamento independente, mas 'dirige o pais', como se dirige uma fabrica ou qualquer
outra organiza<;ao. Visto que tern autoridade para ordenar todas as
coisas, nao pode recusar responsabilidade por coisa alguma. Nao havera nenhum descontentamento que essa assembleia nao venha a ser
considerada capaz de eliminar; e como em cada caso isolado ela geralmente sera capaz de atender a reivindica<;ao, supor-se-a que pode eliminar todos os motivos de descontentamento ao mesmo tempo. E
verdade, no entanto, que a maior parte dos motivos de queixa de individuos ou grupos especificos s6 pode ser suprimida por medidas que
geram novos descontentamentos em outros setores.
Urn experiente parlamentar trabalhista britiinico definiu o dever
do politico como o de eliminar todas as fontes de descontentamento36.
Isso requer obviamente uma ordena<;ao de todas as questOes particulares de uma maneira tal que nenhum conjunto de normas gerais de conduta e capaz de determinar. Mas insatisfa<;ao nao significa necessariamente insatisfa<;ao legitima, assim como a existencia de insatisfa<;ao
nao prova que sua causa pode ser suprimida em todos os casos. Na
verdade, e extremamente provavel que ela se deva a circunstiincias que
ninguem pode evitar ou alterar de acordo com principios de aceita<;ao
geral. A ideia de que 0 objetivo do governo e satisfazer todos OS dese1924), pagina 14: 'Verwaltungsrecht ist das dem Verhaltniss zwischen dem verwaltenden
Staate und den ihm dabei begegnenden Untertanen eigentumliche Recht'.
36C. A. R. Crosland, The Future of Socialism (Londres, 1956), pagina 205.
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jos particulares de urn numero suficientemente grande de pessoas, sem
qualquer limita<;ao dos meios que o organismo representativo pode utilizar para esse fim, gera necessariamente uma situa<;ao social em que
todas as a<;oes particulares sao dirigidas segundo urn plano detalhado
aprovado por urn processo de barganha no seio de uma maioria e em
seguida imposto a todos como o 'objetivo comum' a ser alcan<;ado.
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