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PREFÁCIO À s.a EDIÇÃO
Esgotado há vários anos o presente livro, cuja reedição era soli
citada por ilustres colegas para fins didáticos, resolvi publicá-lo, in
troduzindo-lhe algumas alterações decorrentes dos estudos por mim
elaborados após 1972. Apesar de novas referências bibliográficas,
verifico que a obra não perdeu atualidade, vendo antes confirmadas
várias de suas teses, sobretudo no que se refere à graduação pluralista
dos ordenamentos jurídicos, ou ao estudo, ao mesmo tempo, jurídi
co-sociológico e político da soberania em correlação dialética com a
positividade do Direito.
Como o demonstraram Celso Lafer e Ronaldo Poletti, no simpósio
intitulado Miguel Reale na UnB (Brasília, 198 1 ), minhas concepções
sobre o Poder e o Direito ainda apresentam aspectos cuja relevância as
pesquisas mais recentes da Ciência Política ou da Teoria do Estado têm
confirmado, sobretudo em razão do pluralismo metodológico apresen
tado como mais próprio à análise dos problemas do Estado.
Observo, outrossim, que, desde a 4.8 edição, de 1984, graças à
colaboração de Alcides Tomasetti Júnior e da Editora Saraiva, foram
traduzidos os inúmeros textos que, nas edições anteriores, figuravam
em inglês, alemão, italiano, francês ou mesmo castelhano, a fim de
que o livro possa melhor atender à situação dos estudantes atuais, do
tados de reduzido conhecimento de línguas estrangeiras. Desse modo,
atender-se-á também à finalidade propedêutica de um trabalho, sem
cujo conhecimento não se tem idéia completa da teoria tridimensional
do Direito, a qual é, concomitante e necessariamente, a teoria tridi
mensional do Estado.
Na presente edição, as alterações maiores são feitas no último
capítulo sobre o poder do Estado, que deixa de ser poder de império
para passar a ser visto cada vez mais como poder de decidir em
termos de funcionalidade.
MIGUEL REALE
2000
X''II
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PREFÁCIO À 3.a EDIÇÃO
Poucas palavras desejo antepor à presente edição. Ela surge uma
lécada após a segunda, esgotada há muitos anos, para atender a pedi
los de alguns mestres que a adotam como um dos textos básicos de
'eoria do Estado, em nossas Faculdades de Direito.
Tive a tentação de refundir este trabalho, mas confesso que pre
•aleceram as razões de sua unidade sistemática, tal como foi origina
iamente concebido, como uma síntese dialética superadora dos con
rastes entre os partidários da redução da Teoria do Estado à Sociolo
�ia Política, ou a Teoria pura do Direito. Assim como essa polêmica
.té hoje ainda não foi superada, também permanecem vivas as exi
�ências postas por quem busca soluções unitárias e integrantes. Este
ivro enquadra-se nessa terceira posição, acorde com o sentido geral
le toda a minha obra, infensa a quaisquer explicações unilaterais ou
bstratas, desvinculadas da concretitude da experiência histórica.
Acresce que, nestes últimos anos, verdade seja dita, não surgi
am doutrinas novas e revolucionárias, que tenham determinado alte
ações radicais no plano da Teoria Geral do Estado ou da Política,
anto no mundo democrático como no comunista. As alterações
tavidas, ligadas, por exemplo, à teoria da informação ou à cibeméti
a, ou ao tecnicismo neopositivista, vieram colocar sob nova luz al
;uns aspectos fundamentais das doutrinas anteriores, tal como se
cha assinalado, nesta edição, com remissão aos ensaios onde mais
liretamente trato do assunto.
A recente "teoria dos modelos", à qual penso ter trazido alguma
ontribuição, nas páginas de O direito como experiência, confirma,
liás, a orientação firmada nesta obra, no sentido de uma compreen
ão operacional da realidade social, segundo o princípio de
omplementariedade.
São Paulo, fevereiro de

1970.
MIGUEL REALE
XIX

PREFÁCIO À 2.a EDIÇÃO
O transcurso de duas décadas é prazo suficiente para que um
autor se reconheça em condições de apreciar, com maior objetivida
de, os valores positivos ou negativos de sua obra, verificando o que
nela ainda seja suscetível de atenção. Daí a responsabilidade que
assumo ao anuir nesta segunda edição.
Os reiterados apelos recebidos por parte de estudiosos da maté
ria, por estar esgotado o livro há mais de três lustros, bem como as
referências que tem ele continuado a merecer em obras de Teoria do
Estado ou de Direito Constitucional, animaram-me a rever o traba
lho, atualizando-o em pontos essenciais, inclusive com mais recente
bibliografia.
Apesar dos acréscimos e do Apêndice que versa matéria de or
dem sistemática, preferi conservar a estrutura primitiva da obra, a
qual, digo-o sem falsa modéstia, antecipou-se a vários desenvolvi
mentos havidos na Ciência Política ou no Direito Público, como, por
exemplo, no que se refere à discriminação tripartita da Teoria do
Estado, só há poucos anos mais amplamente desenvolvida por Hans
Nawiasky; à correlação entre o problema da positividade jurídica e o
Poder, então apenas esboçada em um artigo de Georges Burdeau,
cujo Tratado nesse ponto coincide com várias das sugestões por mim
oferecidas; o caráter sistemático ou sintético da Teoria do Estado,
com igual reflexo na apreciação da soberania; e, por fim, a conexão
entre o Poder e a lei de integração social, à cuja luz adquiriu signifi
cação nova a teoria da "graduação da positividade jurídica", proposta
por Del Vecchio em um de seus Ensaios sobre o Estado.
É claro que, nestes vinte anos, a teoria tridimensional do Direi
to e do Estado - cujos traços marcantes nesta obra já se firmavam
- ganhou corpo e plasticidade, até se converter no tridimensionalismo
específico e din âmico, tal como em outros estudos tenho enunciado
(cf. Filosofia do direito, 1953/1957, e Aspectos da teoria tridimen

sional do direito,

195611957).
XXI

Daí a necessidade de ajustar melhor certas passagens à situação
atual de meu pensamento, sobretudo no que se refere à concepção do
Estado como realidade histórico-cultural.
Mais do que nunca a problemática do Poder se põe no centro
.
dos mteresses e das preocupações do homem contemporâneo, e, se
algum mérito possui este trabalho, é o de, em 1940, no limiar da
segunda Grande Guerra, ter reproposto a meditação sobre o Poder
como tema, não só político, mas jurídico, numa época em que ainda
prevalecia na Teoria Geral do Estado o perigoso equívoco de pensar
que se salva o Direito quando timidamente se faz abstração da força,
quando esta deve ser analisada com serena objetividade, para poder
ser inserida como momento ineliminável no processo da nomogênese
jurídica.
São Paulo, Natal de

1959.
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PREFÁCIO À

l.a

EDIÇÃO

Esta obra não é um tratado de Teoria Geral do Direito, nem de
Teoria Geral do Estado, mas representa uma introdução a uma e a
outra ordem de indagações, sendo-lhes, ao mesmo tempo, um com
plemento na parte dedicada àquelas matérias que não se contêm in
teiramente no âmbito dessas duas ciências.
Para alguns, para aqueles que adotam as doutrinas monistas, o
título deste livro pode parecer redundante*, e dirão que, se a ordem
estatal e a ordem jurídica se identificam, não há como fazer distinção
entre Teoria do Estado e Teoria do Direito.
Já pelo título, portanto, este trabalho toma posição, distinguin
do claramente Direito e Estado. Mostrar como se distinguem, e como
se relacionam, eis um dos objetivos fundamentais dos ensaios que
apresentamos.
Não quisemos, porém, nos limitar ao plano dos primeiros prin
cípios, nem discutir a tese apenas in abstracto. Preferimos colocar a
questão mais sobre o plano concreto da história, analisando o Estado
e o Direito como realidades culturais, em função do espaço e do
tempo, à luz de dados preciosos da Sociologia e das necessidades
técnicas da Jurisprudência.
Dessa orientação múltiplas conseqüências advieram, especial
mente quanto ao conceito de positividade jurídica, cujo estudo foi
feito em íntima conexão com o fenômeno do poder em geral e da
soberania em particular.
* Um lustro após este prefácio, Hans Kelsen publicava a sua General theory
of law and State, sinal evidente do abrandamento operado em seu monismo jurídi
co. Aliás, prefaciando a tradução castelhana de dois escritos enfeixados sob o
título geral de Teoria comunista dei derecho y dei Estado, B. Aires, 1 957, H.
Kelsen já não fala em identidade, mas em correlação ou implicação entre Estado
e Direito.
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O problema da soberania, que ainda é o central da Teoria do
Estado e do Direito Público, mereceu a nossa especial atenção, pois
estamos convencido de que esse assunto trasborda dos limites do
Direito Constitucional.
As conclusões a que chegamos sobre a soberania e a positividade
do Direito permitiram-nos apreciar, de um ponto de vista talvez novo,
a questão sempre palpitante das relações entre o Estado e o Direito,
expondo e analisando os princípios das doutrinas monistas e pluralistas,
cujas divergências se alargam pelos quadrantes da Ciência Jurídica de
nossos dias; indagando, finalmente, do exato valor das teorias inter
mediárias e da teoria da gradação da positividade jurídica.
Esse o filão que procuramos seguir no desenvolver de nossas pes
quisas. Entretanto, não refugimos do estudo de vários problemas par
ticulares de grande relevo, quer de Teoria do Direito, quer de Teoria do
Estado, ou até mesmo de Direito Público, pois um dos meios de aferir
a procedência das doutrinas consiste em aplicá-las a casos concretos
ou especiais, isto é, à vista da fecundidade de seus resultados.
Estamos certo de que os estudiosos do Direito não deixarão de
reconhecer o significado de pura contribuição científica que demos a
esta obra, visando especialmente certas questões pouco versadas pe
las letras jurídicas do País, e que estão em verdadeiro estado de efer
vescência mesmo entre aqueles povos que se colocam na vanguarda
de nossa ciência.

Maio de

1940.
MIGUEL REALE

XXIV

PRELIMINARES
METODOLÓGICAS

CAPÍTULO I

A CONCEPÇÃO CULTUR ALISTA DO ESTADO
E O PROBLEMA METODOLÓGICO
TRÊS DIREÇÕES FUNDAMENTAIS
1. Entre o exagero daqueles que confundem o Estado com a
própria realidade social, e nos apresentam o Direito como um sim
ples tegumento das relações de convivência, e o exagero daqueles
que fazem abstração da sociedade, para só apreciar o mundo jurídico
como um mundo puro de normas, há uma posição de jus�o equilí
brio, a que se prende a doutrina culturalista do Estado e do Direito.

Não nos referimos, porém, à concepção cultural dos neo-idea
listas, que já tivemos ocasião de expor e criticar em um de nossos
livros 1, mas sim ao culturalismo realista, que não alimenta a vã es
perança de alcançar subjetivamente a noção do Direito, nem tampouco
ignora que as normas jurídicas, embora suscetíveis de formulação
abstrata, correspondem sempre a realidades objetivas e se consti
tuem sobre um substractum de ordem sociológica, o qual, em última
análise, se integra em um processo de normatividade concreta.
As múltiplas direções que se observam neste período de fecun
do renascimento das especulações filosófico-jurídicas podem, até
certo ponto, ser reduzidas a três direções fundamentais: à técnico
formal, à sociológica e à culturalista.
A primeira abrange todas as teorias que não só distinguem, como
separam Sociologia e Direito, afirmando que a Ciência Jurídica tem
o seu objeto próprio que são as normas, as regras de organização e de
1 . Vide Miguel Reale, Fundamentos do direito, 2. ed., São Paulo, 1972, cap.
IV, e, posteriormente, em Filosofia do direito, 10. ed., São Paulo, 1953-1982.
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conduta postas por um sistema legal segundo uma ordem de competencla. Segundo os técnico-J"urídicos deve-se separar o o1re1to ou a
Junsprudenc1a de toda e qualquer outra ciência part"1cu1ar que apre.
. , .
, o das relaçoes JUTidlca
ele o conteud
s ou indague dos fins das regras
,
em senti"do ehco-polít
ico.
Esta orientação, que culmina na chamada escola do Direito Puro
de Hans Kelsen, de Verdross, de Merkl etc., representa 0 resultado de
u�a longa série de e� t�dos elaborados desde 0 último quartel do
�ecu�o �assado, e se d1stmg�e ?elo rigor metodológico que pretende
1mpnmu aos estudos do D1re1to, reduzindo a Ciência do Direito à
Técnica do Direito2•
Por motivos bem compreensíveis, esta doutrina não encontrou
adeptos entusiastas no setor do Direito Privado, no qual se contém
grande parte da questão social, como observou sabiamente Gianturco
pois os civilistas, n� époc� em que ela alcançou a extremada posiçã�
de Hans Kelsen, Ja- hav1am vencido uma dura batalha contra o
"legismo" da Escola da Exegese, colocando a lei em contacto direto
com as transformações sociais.
En�e�to, a re�rcussão desses estudos foi enorme no campo do
. . Público, especialmente nos domínios
Drre1to
do Direito das Gentes, nem
faltou uma Escola técnico-jurídica, do maior relevo, no plano do Direito
Penal, reunindo nomes como os de Arturo Rocco, Manzini e MassarP.
E�s� corrente de pensamento não considera, de maneira algu
_
ma, mutll
o estudo das causas das relações jurídicas ou do crime
nem condena a observação da realidade social e dos fins da convi�
.

�

•

A

•

•

·

·

_

·

2. Deixamos de expor os princípios da doutrina técnico-jurídica, pois dela
.,
Ja
tratamos em Fundamentos do direito, cit., cap. V, e apreciaremos mais tarde os
pontos que interessam diretamente a este trabalho. Note-se que Verdross deixou
de ser kelseniano.
3 . . Manzini, por exemplo, distingue, cuidadosamente, "a doutrina da
cn. �. �ahdade, d�scrita no seu estado atual, na história, nos elementos causais, na
eficacta da reaçao coletiva que encontra, e na sua profilaxia social" e o Direito
Penal, . que é "a .ciência de normas imperativas, que nada tem de comum com as leis
n�turrus e soct. .rus, nem se propõe a descrever fatos ou relações, nem a estudar rela
��s d� causalidade
social" . Trattato di diritto pena/e italiano, Thrim, 1 920, I, p. 1 1 .
E megavel o alcance desta distinção, desde que se não queira levantar uma barreira
entre uma e outra ciência, como demonstraremos no decorrer deste estudo.
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vência quando da feitura das normas. Entende, porém, que aquele
estudo e esta observação não constituem objeto da Ciência Jurídica,
mas de ciências perfeitamente distintas como a Sociologia, ou a Po
lítica stricto sensu. O jurista, afirmam eles, já tem uma tarefa muito
grande, uma tarefa imensa que é o estudo sistemático do Direito vi
gente. O Direito ou é norma, ou não sabem o que seja. O que outros
consideram Direito como fato social, ou denominam Direito natu
ral, são simplesmente fatos sociais ou exigências éticas, são dados
de que o estadista se serve para promulgar o Direito. O objeto único
da ciência é a norma na plenitude de sua força lógica.
É devido a essa posição metodológica que, por exemplo, o ilus
tre Manzini chega à conclusão de que a lei penal deve ser aplicada
em toda a sua compreensão, quer beneficie, quer prejudique ao réu.
Nem mesmo nos casos de dúvida, nota Noé Azevedo, manda ele
concluir a favor do imputado. "Em caso de dúvida deve ser escolhida
a interpretação que seja mais consentânea com o objeto jurídico da
lei, e não aquela que seja mais favorável ao imputado. A regra in
dubio pro reo refere-se à prova e não à interpretação"4•
2. Pois bem, ao lado dessa doutrina, como força paralela, de
senvolve-se outra corrente de pensamento, que também reúne nomes
dos mais ilustres como Duguit, Ehrlich, Ferri, Gurvitch etc.
Estes autores, não obstante as divergências e peculiaridades de
suas teorias, estão acordes em reconhecer que não é possível estudar o
Direito como simples coordenação de normas, como sistema de pre
ceitos normativos. O Direito tem sim autonomia, mas é autônomo como
ramo ou capítulo da Sociologia, não tem valor sem conexão com os
dados que o sociólogo apresenta. Não há juristas puros, porque só
pode haverjuristas sociólogos. Não há como imaginar uma ciência de
normas sem a conceber como ciência do conteúdo das normas.
O direito é, antes de mais nada,fato social, realidade psicossocial

em perene transformação, e as normas não subsistem, nem são pos
síveis, sem a realidade de que resultam como conclusões necessárias
que se impõem a todos, tanto aos governantes como aos governados.

4. Noé Azevedo, As garantias da liberdade individual em face das novas
tendências penais, São Paulo, 1936, p. 93.
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Dizer o que é o Direito como norma é, no fundo, dizer como o
Direito surge, como se elabora nos recessos da consciência coletiva
ou como se constitui na massa dos espíritos, é dizer que tais e tais
condições objetivas deram nascimento a uma regra de conduta e exi
giram, pela pressão da convicção generalizada, que um poder se or
ganizasse para o seu respeito, a sua garantia e a sua atualização.
A análise das normas, a apreciação sistemática das regras que
logicamente se concatenam nos códigos, é técnica que acompanha
a ciência e se subordina a ela, não podendo haver nada de mais artifi
cial do que colocar uma ciência, que estuda o Direito como fenôme
no social, ao lado de uma outra que estudaria o direito como fenô
meno jurídico, ou seja, como nonna.
Esta separação seria possível, continuam os juristas-sociólogos,
se o direito fosse uma criação da mente, e pudesse ser obtido me
diante uma simples dedução de dois ou três princípios evidentes,
axiomáticos. Mas esta idéia não pode encontrar hoje cultores, desde
que se demonstrou que o direito é um organismo que vive, que o
direito tem uma história.
Nessa ordem de idéias, chegam eles à conclusão - embora
nem sempre a exponham claramente - que o Direito, como ciência,
é um capítulo da Sociologia, mas que se distingue dos demais ramos
da ciência social pela natureza de seus processos e pela técnica que
lhe é peculiar, ou seja, pelo ângulo visual sob o qual são focalizados
os problemas.
3. A não ser nas suas posições mais extremadas, nunca se man
tiveram rigorosamente fiéis aos seus princípios as duas correntes de
pensamento que acabamos de recordar em largos traços.
Se compulsarmos as obras jurídicas dos técnicos, verificamos que,
a todo instante, considerações de ordem social e ética penetram, às es
condidas, em sua argumentação para dar colorido ou conteúdo às inter
pretações da lei. Para alguns trata-se talvez de uma questão de palavras,
pois não deixam de estudar o substractum sociológico quando interpre
tam os dispositivos legais, só que fazem questão cerrada de notar que
tratam da matéria "não como juristas, mas como sociólogos"...
Por outro lado, os que não compreendem o Direito senão como
fenômeno social não podem deixar de reconhecer, em suas obras,
que a norma- por mais que seja evidente a sua conexão com os fins
6

ético-sociais da convivência e com elementos econômicos - possui
também um valor lógico, tem, como dizem os técnicos, uma força
lógica que exige uma determinada solução, e não outra, em face dos
fatos concretos.
Foi notando essas concessões recíprocas que eminentes juristas
contemporâneos colocaram o problema do Direito em seus verda
. que tudo
deiros termos, depois de observar, com grande sabedona,
está em se saber distinguir sem separar.
O direito é fenômeno social e é norma. Impossível é pretender
separar um do outro. Não há relação social alguma qu� nã? apr�s��te
elementos de juricidade, segundo o velho brocardo: ubz � oczetas zbz;!!s,
mas, por outro lado, não é menos verdade q�e nao �� 1st�� rel�çoes
jurídicas sem substractum social e, então, se dtsse: ubz;us, zbz soczetas.
Gény, que é uma grande expressão de equilíbrio na Ciência do
.
Direito, escreveu que o jurista deve observar o donné e o const�uzt e,
sobre esta distinção, assentou ele uma outra (qu� n�o nos p are�e t gu�
.
mente aceitável) entre Ciência e Técnica do Dtretto, pots a dtstmçao
entre dado e construído só pode ter um valor relativo, implicando
ambos em uma parte de ciência e em uma parte de técnica5•
De qualquer forma, Gény ligou intimamente um estudo ao ou
tro, e é neste sentido que devem ser conduzidas as pesquisas segundo
o culturalismo jurídico, ou, como preferem dizer outros, seg�ndo a
.
_ nao seJa
"concepção institucional do Direito", embora esta expressao
de todo aceitável.
Em verdade, o institucionalismo, que foi a princípio uma expli
cação parcial do mundo jurídico, relativa tão-somente à v�da d�s gru
pos (sindicatos, associações, fundações etc.) e a certas s1tuaç��s so
ciais que representam feixes de direito dotados de certa estabthda�e
(a propriedade, por exemplo) o institucionalismo já se apresenta hoJe
como uma verdadeira teoria geral do Direito.

Cf. Gény, Science et technique en droi privé positif, espe�ia!mente v. �· �s.
s., que contêm a determinação e a distinção dos dados objetivos do �ue�to
Positivo. Referindo-se à distinção de Gény, escreve Ripert.: "Pare�e bem :U:�fic1al
essa distinção, porque o dado não tem existência real q�e se�a ex�e�or ao espmt� �o
construtor". Cf. Georges Ripert,A regra moral nas obngaçoes CIVIS, trad. de Osono
de Oliveira, São Paulo, 1937, p. 3 1 .
5.

160 e
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O próprio Renard, que mais se ligara à orientação predomin an
temente grupalista de Hauri ou, reconheceu, em trabalho filosófico, a
necessidade de alargar o alcance e o objetivo do institucionalismo,
como já havia sido feito por J. Delos desde

1931.

Aliás, o antigo

mestre de Nancy atribui a Delos o mérito de ter notado, em primeiro
lugar, que a instituição estava destinada "a alargar sua base, a deixar
de ser uma parte diversa da filosofia do direito para se transformar
numa teoria geral do direito"6•

De acordo com esta doutrina, não confundimos o Estado com o
conjunto de suas leis, com o sistema geral das normas, nem nos colo
camos entre os que - por horror ao formalismo - descambam para
uma concepção exclusivamente sociológica da comunidade estatal,
esquecendo os elementos próprios à Ciência Jurídica.
O Estado é uma realidade cultural, isto é, uma realidade consti
tuída historicamente em virtude da própria natureza social do ho
mem, mas isto não implica, de forma alguma, a negação de que se
deva também levar em conta a contribuição que consciente e volun

ESTADO, DIREITO E CULTURA

tariamente o homem tem trazido à organização da ordem estatal.
Afirmamos a concepção tridimensional do direito porque não

4. Não obstante reconheçamos os grandes méritos da concep
ção institucional, preferimos empregar o termo "culturalismo jurídi
co", porque põe mais evidência à ação criadora do homem subordi

nos parece possível compreender o direito sem referibilidade a um

nando a natureza a seus fins, partindo da própria natureza.

fazer alguma cousa.

O culturalismo, tal como o entendemos, é uma concepção do
Direito que se integra no historicismo contemporâneo e aplica, no
estudo do Estado e do Direito, os princípiosfundamentais da Axiologia,
ou seja, da teoria dos valores emfunção dos graus de evolução social.

sistema de valores, em virtude do qual se estabeleçam relações de
homem para homem com exigibilidade bilateral de fazer ou de não
O Direito é, essencialmente, ordem das relações sociais segun
do um sistema de valores reconhecido como superior aos indivíduos
e aos grupos. Os valores sobre que se fundamenta o mundo jurídico
são de duas espécies: uns são primordiais, ou melhor, conaturais ao

profunda da própria razão de ser da instituição

valor da pessoa humana, que é o valor-fonte da
idéia do justo; outros são valores adquiridos por meio da experiência

caráter institucional, é porque todo direito representa uma aprecia

ordenamentos jurídicos ainda quando estes os ignoram.

Além do mais, o institucionalismo não efetuou uma análise mais

(da idéia de obra a
realizar) e, em linhas gerais, não reconhece que, se o direito tem um

ção de fatos e de atos segundo uma tábua de valores que o homem
deseja alcançar tendo em vista o valor fundamental do justo7•
Segundo a concepção tridimensional, o Direito é síntese ou

ser e de dever ser, é fato e é norma, pois é o fato inte
grado na norma exigida pelo valor a realizar.

integração de

homem, tal como o

histórica, ao passo que os primeiros são pres supo stos dos

É

pelo grau de respeito e de garantia assegurado ao valor da

pessoa que avaliamos o processo da ordem jurídica positiva.
Contra, pois, os juristas-sociólogos que fazem todos os valores
jurídicos surgir espontaneamente da vida social (Duguit) quando não
os consideram expressões de idéias existentes objetivamente na cons
ciência coletiva (Durkheim e Davy), o realismo culturalista reconhe

6. Cf. Renard, La philosophie de l'institution, Paris, 1939, p. 249. Em nosso
livro Fundamentos do direito, escrito quando ainda não havíamos lido a obra de
Renard, observamos a superioridade da posição de Delos. Folgamos em registrar
aqui o atraso da crítica...
7. Sobre estes pontos, cuja análise nos conduziria além da Teoria Geral do
Direito, vide Miguel Reale, Fundamentos do direito, cit., cap. 8, e Filosofia do di
reito, lO. ed., cit., 1 982, onde o culturalismo jurídico assume a feição de
"tridimensionalidade específica". Cf., outrossim, Miguel Reale, Teoria tridimensional
do direito, 2. ed., São Paulo, 1979.
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ce que a experiência histórica revela certos valores que a condicionam,
e adquire outros variáveis, porquanto os valores que se prendem à
essência da pessoa humana constituem condição da própria expe
riência jurídica8•

8. Sobre a consideração de todos os valores, como fruto da civilização, como
aquisição da "consciência coletiva", vide especialmente a obra de Davy, Le droit,
9

5. De conformidade com a concepção tridimensional do Direito
e do Estado, evita-se o erro do formalismo, e se compreende o verda
deiro valor da lei e da função de governo.
O direito, consoante a lição de mestres insignes, é uma abstra
ção, mas uma abstração que corresponde a uma realidade concreta.
Neste ponto, estão de acordo juristas como Luigi Raggi, Vitor
Emanuel Orlando, J. Delos, Santi Romano e muitos outros. Penso,
todavia, que se deve ir mais longe, afirmando a concretitude do pro

cesso normativo, do qual é possível abstrair o elemento lógico-for
mal (o suporte ideal representado pelos "juízos normativos"), desde
que se reconheça a sua necessária referibilidade a fatos e a valores,
sem os quais o Direito se esvazia de conteúdo e de sentido.
Delos, em um admirável ensaio sobre a teoria da instituição,
observa que "as realidades jurídicas encobrem fatos sociológicos;
estes são o substractum, a substância interna dos fatos e das ativida
des jurídicas"9•
Criticando o cunho sociológico que certas vezes é acentuado

o

D e acordo com esses autores, o jurídico não é nada mais d o que
social que recebeu uma forma, em virtude da intervenção da auto

ridade.
Compreende-se, dessarte, que não se deve admitir que o Estado
esteja subordinado a leis rígidas, da mesma natureza daquelas que
regem os fenômenos do mundo físico ou biológico. Todas as tentati
vas feitas para reduzir o Direito a uma geometria de normas ou a um
mecanismo de pesos e contrapesos têm falhado a seu objetivo, e só
serviram para fazer esquecer o real significado ético de todas as de
terminações jurídicas.
O culturalismo evita, por outro lado, as pretensões dos sociólo
gos que procuram transformar o Direito em um capítulo da Sociolo
gia, pois o Direito, se não é apenas norma, também não é apenasfato
social: é, ao contrário, síntese de matéria e forma, integração do que
é e do que deve ser, ou, como escrevemos em nosso livro sobre os

Fundamentos do Direito, este é síntese de ser e de dever ser, exigin
do uma compreensão unitária da realidade histórico-social, de ma
neira que o elemento lógico-formal seja apreciado no sistema dos

por alguns institucionalistas, Volpicelli declara que não é possível

valores de uma cultura.

sacrificar os dois elementos essenciais do Direito, a estruturaformal

É claro que esta concepção do Direito implica profundas altera
ções de ordem metodológica, como vamos apreciar.

e a função

normativa.

O Direito, diz ele, "é, com certeza, organização social, mas não
o próprio corpo social em sua realidade empírica e material, porém
na sua forma ideal e em sua normatividade" 10•

DOGMÁTICA E CIÊNCIA DO DIREITO
6. Não é de mero interesse acadêmico a questão relativa ao va
lor da Dogmática como ciência ou como arte.

l'idealisme et l'experience, Paris, 1 922, sobretudo p. 155 e s. Ainda mesmo que
os valores todos fossem adquiridos, a Sociologia não poderia resolver o problema
do Direito, pois - consoante demonstração definitiva de Dei Vecchio - seria
sempre necessário um conceito do jurídico para distinguir e conhecer o fato jurí
dico. Cf. Filosofia dei derecho, trad. de Recaséns Siches, Barcelona, 1929, v. 1 .
9 . J . Delos, Archives de philosophie du droit e t de Sociologiejuridique, 193 1,
1-2, p. 145.
10. Volpicelli, Corporativismo e scienza giuridica, Florença, 1934, p. 40, comp.
Luigi Raggi, Diritto amministrativo, v. 4, Pádua, 1935, p. 86, e V. E. Orlando, Note
à dottrina generale dello Stato de Jellinek, trad. de Petrozziello, Milão, 1921, v. I,
p. 268. O insigne Orlando diz que não nega que o mundo jurídico seja um mundo de
abstrações, mas que se não deve esquecer que "são abstrações que se originam de
dados de fatos". Esta parte da crítica de Orlando não é de todo procedente, pois não
se conseguiu até agora provar a possibilidade da passagem do fato à norma, sem a
interferência criadora do espírito. Nós somos devedores a Kant desta verdade que
10

A discussão deste problema envolve indagações de alto alcan
ce, não sendo pequenas as divergências entre os diversos autores.
Uns, e são os que atentam mais ao elemento formal do Direito,
identificam Dogmática e Ciência do Direito, declarando que a ciên
cia que tem por objeto a formação ou a elaboração das leis não é a
Ciência jurídica propriamente dita, mas a Política ou a Teoria Geral

"da realidade não se pode deduzir nenhum valor, de um ser nenhum dever". Cf.
Rodolphe Laun, La démocratie, Paris, 1933, p. 85 e s. Pode-se dizer que esta é
hoje matéria pacífica na Filosofia do Direito. Para maiores esclarecimentos, cf.
Miguel Reale, Filosofia do direito, cit., 2.• parte.
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do Estado. O trabalho do jurista não compreenderia, dessarte, a inda
gação das causas e dos motivos das normas, a não ser como elemen
to auxiliar de exegese na aplicação das leis aos casos concretos.
Outros, ao contrário, procurando achegar a Ciência do Direito
às chamadas Ciências Naturais , distinguem Ciência do Direito de
Dogmática, considerando a primeira uma ciência verdadeira, e a se
gunda uma arte ou a explanação de uma arte.

7. "A dogmática jurídica" , lecionava Pedro Lessa, "encerra um
conjunto de preceitos, formulados para a realização de fins determi
nados; é a explanação de uma arte. Confundi-la com a ciência im
porta desconhecer um dos mais vulgares elementos de lógica". Ca
racterizando a Ciência jurídica como aquela que "tem por obj eto o
conjunto orgânico das condições de vida e desenvolvimento do indi
víduo e da sociedade, dependentes da vontade humana e que é neces
sário sejam garantidas pela força coercitiva do Estado", concluía o
saudoso professor dizendo que "as leis devem ser formuladas de acor
do com a teoria científica do Direito" 1 1 •
Outro ilustre jurista pátrio, Pontes de Miranda, que pretende
dar cunho essencialmente científico-naturalista às suas pesquisas,

de revelar o direito", sendo que as "assembléias políticas atuais são
correspondentes aos Estados do período que atravessamos" e "modi
ficam-se aos poucos, com sensível perda do valor opinativo ou auto
ritário" 13•
Esta aspiração corresponde, aliás, à sua doutrina sobre a reali
zação automática do Direito, de sorte que este poderia existir até
mesmo nas

sociedades perfeitas como forma da existência dentro

dos círculos sociais, como forma de adaptação dos homens à vida.

8.

É entre os escritores da escola técnico-jurídica que se encon

tra mais ou menos pronunciada a identificação de Ciência Jurídica e

Dogmática, dizendo eles, em resumo, que a Ciência Jurídica - na
acepção rigorosa da expressão - é a ciência dogmática e sistemáti
ca do Direito, a qual se realiza em três tempos que são: a

interpreta

ção, a construção e a sistematização.
Compreende-se bem esta posição especial em virtude da distin
ção que, em geral, é feita entre o Direito como fato social e o Direito
como norma. No primeiro caso, o fato jurídico constitui objeto da
Teoria Social do Direito (Jellinek), da História do Direito (Sommer),
da Sociologia Jurídica etc.

depois de afirmar que "para a ciência do Direito o que importa é o

A Ciência Jurídica propriamente dita não deve cogitar, dessarte,

Sein, o ser, e não o Sollen, o dever ser", declara que "toda a preo

da série causal dos fatos jurídicos, mas tão-somente do Direito en

cupação do cientista do Direito deve ser a objetividade, a análise dos

quanto sistema de normas jurídicas.

fatos, a investigação das relações sociais" e que "na Ciência do Di
reito - inconfundível com a Dogmática Jurídica que é a pesquisa
dos preceitos e princípios em função de sua discriminação ou signi
ficação lógicas - deve primar o

método indutivo das ciências natu
rais, reservando-se à dedução um papel posterior e secundário" 1 2•
Pontes de Miranda confia no progresso da Ciência Jurídica, que

um dia poderá dispensar os

"corpos deliberantes que são supérfluos

violentos, subjetivos, da proclamação das verdades científicas", pois
"progressivamente se avança para a

democratização dos processos

Por outras palavras, a Ciência Jurídica ocupa-se com a ordem
jurídica e, mais ainda, com a

ordem jurídica positiva, ou seja, tem

circunscrito o seu campo de pesquisa ao Direito Objetivo em vigor
em um Estado, ao que é

dever ser enquanto é, e não ao que deve ser
"in abstracto", ao constituído e não ao constituendo. Segundo esta

doutrina, portanto, a Ciência Jurídica por excelência é a Dogmática,
a qual sempre pressupõe um ordenamento jurídico legal como dado
imprescindível.
Essa maneira de ver, a única aliás compatível com o formalismo
dos pretensos juristas puros, encontra ainda hoje um número avulta
do de adeptos, até mesmo no meio de culturalistas de mérito como é

1 1 . Pedro Lessa, Estudos de filosofia do direito, 1 9 1 1 , p. 46 e s.
12. Pontes de Miranda, Sistema de ciência positiva do direito, Rio, 1922, v.
1, p. 474-8 1 . Paradoxalmente, o que há de mais vivo no pensamento jurídico deste
saudoso Mestre situa-se no plano da Dogmática Jurídica, com reduzida aplicação do
método indutivo.
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o caso de Gustav Radbruch. O eminente mestre alemão diz que a

13. Pontes de Miranda, op. cit., p. 458.

verdadeira e característica Ciência Jurídica é essencialmente siste
mática e dogmática, e a define como "a ciência do sentido objetivo
do direito, ou de qualquer ordem jurídica positiva", discriminando
estes seus pontos essenciais:
1 .0) o seu objeto é constituído pela ordem jurídica positiva, pelo
Direito positivo;
2.0) não se ocupa com a vida do Direito; ocupa-se com as nor
mas jurídicas, e não com outros fatos que possam interessar ao mun
do do Direito;
3.0) é uma ciência do sentido objetivo e não do sentido subjeti
vo do Direito14•

9. Parece-nos que há exageros de parte a parte, tanto entre os

que identificam a Ciência Jurídica com a Dogmática, quanto entre os
outros que atribuem à Dogmática um papel secundário, de mera apli
cação de elementos fornecidos pela Ciência Jurídica.
A concepção da Dogmática como uma "arte", ou "a explanação
de uma arte", impede-nos de penetrar no verdadeiro objeto da
Dogmática e é tão errônea como a teoria que levanta uma barreira
entre a Ciência e a Técnica do Direito.
Cumpre distinguir dois momentos na pesquisa do Direito, um
em conexão ou continuidade lógica com o outro: o da elaboração
científica dos princípios e estruturas que fundam e condicionam o
sistema das normas positivas; o da interpretação, construção e sis
tematização das normas de direito por tal modo positivadas.
Esses dois momentos só podem ser separados por abstração,
pois, na realidade, se interpenetram e intimamente se ligam, de tal
sorte que não há interpretação de texto de lei que não traga a resso
nância dos fatos da vida concreta, nem apreciação de fatos que não
sofra a refração do sistema legal vigente. Eis por que damos um
sentido relativo à distinção de Gény entre o "dado" e o "construído".
De maneira geral, porém, podemos dizer que a Ciência Jurídica
tem como início um contacto com os fatos, não para subir dos fatos

14. Radbruch, Filosofia do Direito, trad. de Cabral de Moncada, São Paulo,
1937, p. 1 58 e s.
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até as normas - o que seria aplicar a indução no Direito como se
aplica nas ciências naturais-, mas para alcançar as leis e os princí
pios compreensivos do fato social. Expliquemo-nos:
Embora as valorações não possam ser consideradas indepen
dentes dos fatos, pois há sempre uma série de acontecimentos como
substractum dos dispositivos legais, a doutrina é hoje unânime em
reconhecer que é impossível passar do mundo dosfatos ao mundo do
dever ser jurídico. A norma não resulta apenas dos fatos, mas da
atitude espiritual (adesão, reação etc.) assumida pelo homem em face
de um sistema de fatos. Os fatos, por conseguinte, são causa indireta,
condição material da lei que tem a sua fonte direta nos valores que
atuam sobre a psique humana, sobre o espírito1 5•
Dessarte, não pode o jurista passar dos fatos à norma (e não há
norma jurídica que não exprima um dever ser, ainda mesmo quando
"é" no sistema do direito positivo), assim como o físico passa dos
fatos à lei (e não há lei nas ciências naturais que seja imperativa, isto
é, que eticamente obrigue), mas pode analisar os fatos para fixar os
princípios científicos que devem presidir à feitura das leis, e, após a
lei decretada, orientar a dinâmica do direito positivo, preenchendo
lhe as inevitáveis lacunas.
Dir-se-á que essa é missão da Política, da Sociologia Jurídica
etc., mas a Ciência Jurídica co-implica a Política16 e, se a feitura das
leis é problema Político por excelência, ou seja sócio-jurídico-políti
co, é bom lembrar que não pode deixar de ser questão técnica e for
malmente jurídica.
A Dogmática, portanto, deve ser entendida como fase da Ciên
cia do Direito, correspondente ao momento culminante da Jurispru
dência, àquele no qual os resultados da pesquisa - as normas e os

15. Daí a improcedência do positivismo jurídico quando afirma, como no
caso de Brugi, que "no vasto domínio da Jurisprudência, os fatos são a gênese das
normas jurídicas". Introduzione alie scienze giuridiche e sociali, Florença, 1891, p.
16. Quem admite que do fato puro e simples se origina o Direito não pode deixar de
aceitar as conclusões de Spinoza sobre o "direito natural" que têm os peixes maiores
de comer os menores, chegando, assim, à destruição do próprio Direito. Cf. Pekelis,
II diritto come volontà costante, Pádua, 193 1 , p. 78.
16. Vide o cap. V desta monografia e o meu livro O direito como experiência,
São Paulo, 1968, bem como Pier Luigi Zampetti, II finalismo nel diritto, Milão,
1 969.
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princípios científicos - tomam a tomar contacto com os fatos, pas
sam, por assim dizer, pela prova decisiva da aferição de seu valor
real. Em verdade, não é menos nem mais científico este momento,
porventura mais caracteristicamente jurídico, no qual há criação, há
participação criadora do intérprete (doutrinador, administrador, juiz
etc.) que refaz o caminho percorrido, renova o processo por que pas
saram os que editaram a lei, a fim de aplicar não a norma ao fato
particular como se veste uma roupa standard em um manequim, mas
para iluminar o fato com a luz dos valores que se concretizam na
regra de direito.
NOVOS RUMOS DA DOGMÁTICA JURÍDICA
10. As considerações feitas explicam as divergências havidas
entre os doutores quanto à maneira de conceber a Dogmática Jurídi
ca e os métodos de estudo do Direito Positivo.
Segundo Gaetano Mosca, dois métodos disputavam a primazia
na Ciência do Direito em geral e do Direito Público em particular: o
método técnico-jurídico e o método histórico-político11•
A separação que o ilustre constitucionalista de Turim já assina
lava, no princípio do século, está, em nossos dias, mais viva do que
nunca, mas já se pode antever uma universalização de processos que,
sem perderem a feição jurídica, atendam a exigências da vida políti
ca e consultem os dados das ciências sociológicas, usando largamen
te de seus métodos e conclusões.
A crise metodológica do Direito apresenta universalmente os
mesmos sinais e, em todos os países, tanto na Europa como na Amé
rica, os juristas se inclinam no sentido a que acima nos referimos.
Na Itália, especialmente depois dos estudos de Volpicelli, De
Francisci, Maggiore, Capograssi ou Mortati, as análises sobre o mé
todo adquiriram penetração admirável, embora as fontes desse mo
vimento se devam procurar na França e na Alemanha18•

17. Gaetano Mosca, Appunti di diritto costituzionale, Milão, 3. ed., 192 1 , p. 7 e s.
1 8 . De Francisci, Per una nueva dommatica giuridica (II diritto del lavoro,
1932) e Ai giuristi italiani (Archivi Studi Corp., 1932, p. 269); Maggiore, La dottrina
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São duas as posições que se defrontam, como assinala Giuliano
Mazzoni: "A primeira tendência (a técnico-jurídica) pressupõe a ciên
cia jurídica como fim de si mesma, isto é, como ciência que pode e
deve se limitar a estudar os institutos jurídicos em si e por si, segun
do os princípios característicos a eles imanentes, com absoluta ex
clusão de toda e qualquer relação com o conteúdo social a que ade
rem", de maneira que, segundo esse ponto de vista, "a apreciação
jurídica pode e deve ser autónoma e absolutamente técnico-formalista,
concebido o Direito como um aparelho técnico protetor justaposto à
concreta realidade da vida, funcionalmente autónoma e qualitativa
mente distinta" ... "A segunda tendência proclama a necessidade de
infundir na doutrina jurídica o sentido da politicidade (politicitá), ou
seja, a necessidade de fazer com que a Dogmática jurídica não perca
o seu contacto com as mutáveis condições da vida, sem, com isto, se
negar a autonomia do Direito e a especialização do método jurídico,
afirmando-se, porém, em contraposição à escola tradicional, a
mutabilidade dos seus meios, das suas categorias, das suas ficções e
construções" 19•
São duas as posições, mas não se trata de um método socioló
gico oposto a um método jurídico, mas, ao contrário, de um méto-

dei metodo giuridico, Riv. Jnt. di Fi/. dei. Dir., VI, 1 926, p. 373 e s.; Volpicelli,
Corporativismo e problemifondamentali di teoria generale dei diritto (Archivi Studi
Corp., 1932, p. 609). Cf. a crítica de Carnelutti, Filosofia e scienza del diritto (Riv.
Proc. Civ., 193 1 , p. 38). Aos estudos lembrados na 1 .• edição deste livro, acrescen
taríamos Francesco Carnelutti, Teoria generale dei diritto, 3. ed., Roma, 195 1 ; Emilio
Betti, Teoria general/e del/a interpretazione, Milão, 1 955 e Norberto Bobbio, Teo
ria de/la scienza giuridica, Turim, 1 950; W. Sauer, Juristische Methodenlehre,
Stuttgart, 1 940; Bruno Leoni, II problema de/la scienza giuridica, Turim, 1 945; L.
Legaz y Lacambra, Jntrodución a la ciencia dei derecho, Barcelona, 1 943; A.
Hemandez-Gill, Metodología dei derecho, Madri, 1945; J. Stone, The province and
function oflaw, Cambridge, Massachusetts, 1950; Virgílio Giorgianni, Neopositivismo
e scienza dei diritto, Roma, 1946; V. E. Orlando, Diritto pubblico generale, Milão,
1 940; Felice Battaglia, Nuovi scritti di teoria de/lo Stato, Milão, 1955; e Georges
Burdeau, Méthode de la science politique, Paris, 1959. Cf., também, M. Reale, O
direito como experiência, cit., onde se indica mais recente bibliografia sobre proble
mas epistemológicos. Sobre a minha posição na esfera da Teoria do Conhecimento,
vide Miguel Reale, Experiência e cultura, São Paulo, 1978.
1 9. Mazzoni, L'ordinamento corporativo, Pádua, 1 934, p. 1 1 9-2 1 . Como se
vê, tais conceitos ultrapassam os limites da teoria corporativista.
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do jurídico que se quer abandonar por um outro método também
jurídico.
A mudança está no espírito, nos pressupostos, não na natureza
do método que é sempre jurídica.
11. Há bem pouco tempo, na Ciência do Direito, tanto priva

do como público, predominou o método técnico-jurídico orientado
no sentido de excluir ou eliminar da Jurisprudência todo e qualquer
elemento de ordem ética ou política. Pretendeu-se construir silogisti
camente todo o edifício do Direito, aplicando-se na interpretação
das normas constitucionais a mesma técnica consagrada por uma
falsa tradição romanista até então dominante em matéria de Direito
Privado20•
De um lado, o exemplo fascinante das ciências matemáticas, e,
do outro, a preocupação diutuma pelas garantias individuais, que
pareciam de todo incompatíveis com um sistema de direito positivo
flexível às exigências de uma interpretação político-social, tudo con
tribuía ao predomínio do jurismo puro, do Direito pelo Direito.
Isto em teoria. Na prática, salvo um ou outro jurista extremado,
nunca houve uma aplicação rigor?sa dos princípios metodológicos,
e o recurso à Ciência Política e à Etica ou ao Direito Natural sempre
se fazia nos momentos em que a norma devia ser iluminada por den
tro, pelo conteúdo político-social e pela análise dos acontecimentos
históricos.
No entanto, a falta de um reconhecimento explícito da necessi
dade de aplicar o método jurídico à luz de critérios políticos e sociais
conduziu não poucos tratadistas ao domínio das puras abstrações,
abrindo caminho à escola de Hans Kelsen, o qual, diga-se de passa-

20. Sobre a influência do Direito Privado na Dogmática do Direito Público
vide Giacomo Perticone, Teoria dei diritto e dello Stato, 1 937, p. 1 9 1 e s. e 225 e
s.
também as observações de Bonaudi, em seus Principii di diritto pubblico,
Tunm, 1 936, ns. 2 1 e s. e 33 e s., relativamente às peculiaridades do Direito
Público e do seu método. Cf. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Pádua, 1967,
t. 1 ; Balladore Pallieri, Dottrina dello Stato, Pádua, 1964; Passerin D'Entreves,
La dottrina dello Stato, in Elementi di analisi e interpretazione Turim 1 962·'
Dino Pasini, Vita e forma nella realtà dei diritto, Varese, 1 964, p. 05 e s

Y_·
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gem, apesar de seu pretenso objetivismo científico, deixa transparecer
claramente as suas predileções políticas...
12. A necessidade de não desprezar os critérios políticos no
Direito e especialmente no Direito Público foi sentida por Jellinek,
que dizia não se poder abrir mão de considerações sobre "o possível
político" e, mais ainda, que "determinar o conteúdo de todas as nor
mas jurídicas não é possível com a pura lógica; pelo contrário, preci
samente, os conceitos fundamentais do direito público, que susten
tam os demais, desprezam um tratamento puramente lógico"21•
Não fossem as suas tendências acentuadas ao formalismo, e
Jellinek teria empregado sempre o método jurídico dentro dos limi
tes consentidos pelas exigências incessantemente renovadas da rea
lidade política.
Mais achegado à modema concepção do método jurídico está,
sem dúvida, V. E. Orlando com os seus eminentes continuadores.
Com efeito, o constitucionalista italiano, refugindo do formalismo
que no dizer de Ziegler é uma doença da Jurisprudência germânica,
teve o cuidado de afirmar, depois de conceber a Política e o Direito
como duas ordens distintas, que não é admissível uma separação
formal entre a primeira e o segundo, uma vez que não se pode pres
cindir de critérios políticos para se estabelecerem os princípios ge
rais da Ciência do Direito22•

2 1 . Jellinek, Dottrina generale, cit., p. 68. Quanto à segunda parte desta obra,
utilizamo-nos da tradução francesa de Georges Fardis, L' État modeme et son droit,
v. 2, Paris, 1 9 1 3 . Vide ainda Jellinek, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, trad. de
Vitagliano, Milão, 1932. Dos pontos básicos da doutrina jurídica de Jellinek, trata
mos em nosso Fundamentos do direito, cit., caps. III e V.
22. V. E. Orlando, Principii di diritto costituzionale, Florença, 1 889, p. 170.
É também o pensamento de Degni que conclui observando que "a exegese das leis
fundamentais, isto é, das que são constitutivas do organismo do Estado, não pode
prescindir do elemento político; porquanto este prevalece nelas" . Degni,
L'interpretazione della legge, 1 909, p. 9, apud Carlos Maximiliano, Comentários à
Constituição Brasileira, 2. ed., 1923, p. 90, nota 6. O ilustre constitucionalista pátrio
afirma, com razão, que as regras da hermenêutica constitucional não podem ser
confundidas com as que se aplicam à interpretação de leis minuciosas e de fins mais
ou menos efêmeros, visto como "o código fundamental tanto provê no presente
como prepara o futuro" (loc. cit.). Se assim acontece na interpretação das normas
constitucionais, com mais razão se há de reconhecer a necessidade de recorrer a
critérios políticos e a dados sociológicos, econômicos etc., quando da fixação dos
19

Acrescenta Orlando que, isto não obstante, o estudo do Direito
deve ser feito com método jurídico, posto que "quem considera uma
questão juridicamente não pode, no mesmo momento lógico,
considerá-la politicamente"23•
13. Expondo os princípios gerais do que na Itália se chamou

"Dogmática Nova", vemos Vincenzo Sinagra, com apoio nos citados
estudos de De Francisci, Volpicelli e Maggiore, declarar que a ne
cessidade de uma nova Dogmática jurídica surgiu desde o momento
em que se abandonou a doutrina, que pretendia cindir os aspectos
particulares da vida espiritual considerando-os isolados uns dos ou
tros, desconhecendo a complexa interdependência das atividades do
espírito e destruindo a unidade da cultura e da vida. O realismo con
temporâneo, acrescenta o mestre da Universidade de Nápoles, reco
nhece que a apreciação dos elementos históricos e políticos é
logicamente necessária para o esclarecimento e a reconstrução do
Direito positivo. "Não se trata, porém, de considerar politicamente,
no mesmo momento lógico, o que é jurídico, mas sim de reconstruir,
sobre a base da apreciação da realidade social e política, uma forma
ção social, a formação jurídica, a qual nessa realidade e por essa
realidade vive"24•

conceitos fundamentais de que depende a feitura dessas normas. Cf. Carlos
Maximiliano, Hennenêutica e aplicação do direito, 2. ed., Porto Alegre, 1 933.
Para maiores esclarecimentos sobre o problema da interpretação do Direito, cf.
Miguel Reale, Estudos de filosofia e ciência do direito, São Paulo, 1 978.
23. V. E. Orlando, Note à dottrina generale de Jellinek, cit., p. 247. Bastari
am os nomes de Jellinek e de Orlando para se não poder condenar em bloco a
escola técnico-jurídica, pois nem todos se iludiram com a possibilidade de cons
truir a Ciência do Direito exclusivamente sobre uma base de elementos formais
considerando, como por exemplo, Bartolomei, "sempre indébita a intromissão d
critérios políticos no campo do Direito". Bartolomei, Diritto pubblico e filosofia,
Nápoles, 1923, v. 1 , p. 1 1 e s.
24. Vincenzo Sinagra, Principii dei nuovo diritto costituzionale italiano, Roma,
1936, p. 20 e s. Cf. De Francisci, Per la formazione de lia dottrina giuridica italiana,
Riv. di Dir. Pubbl., 1 932, 1:58 1 , e o já citado estudo de Maggiore, na Riv. Int. di
Filosofia dei Diritto, 1 926. Não pode, à vista do exposto, adquirir foros de ciência 0
método político-nacional que Costamagna defende, embora reconheçamos a proce
dência do objetivo colimado, que é arrancar o Direito da pura abstração. O engano de
Costamagna decorre da aceitação do relativismo cultural de Spengler, que pretende
haja um Direito para cada cultura estanque. Pretender uma ciência jurídica válida
só para um Estado particular equivale a tirar ao direito o seu caráter científico. Cf.

�
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Maggiore diz que a fórmula "a Jurisprudência para os juristas"
é uma espécie de doutrina de Monroe aplicada ao Direito, e reconhe
ce que o método da Jurisprudência só pode ser método jurídico.
Acrescenta, no entanto, que "o verdadeiro método jurídico deve
consentir e não impedir a contínua transformação das relações histó
ricas e sociais em relações jurídicas, pois o Direito é um produto
essencialmente histórico, que languesce e morre quando transplan
tado para o terreno da pura abstração. Ao invés de se esfumar no
vazio de uma pretensa jurisprudência pura, como esquematização
geométrica dos princípios do Direito, o método jurídico deve descer
da lógica do abstrato, sobrevivência de autêntico intelectualismo, para
a lógica do concreto". "A Dogmática", conclui Maggiore, "deve ser,
indiscutivelmente, um sistema de conceitos e um quadro de catego
rias, mas um quadro elástico e um sistema aberto, e não fechado, de
maneira que a vida concreta, com as suas emergências e as suas ne.
cesstdades,
dentro dela flua e reflua, em 1ugar de estagnar-se"25.
14. Atitude análoga assume o professor Alessandro Groppali, o
qual reconhece a utilidade indiscutível e o incontestável valor do
método técnico-jurídico, desde que se contenha nos limites da re
construção dos ordenamentos, e não se pretenda alcançar com ele
uma explicação integral do Estado em toda a sua complexa
fenomenologia. É preciso, aliás, notar que Groppali, não esquecido
da orientação sociológica de Ardigó, Vanni, Cogliolo e de quantos
contribuíram ao esplendor da que se chamou Escola Científica do
Direito, não se limita a reclamar atenção para o emprego de critérios
políticos no estudo do Estado e do Direito, mas exige também que
esse critério político, inconfundível com o critério partidário, seja
fundado sobre uma larga base de pesquisas sociológicas, pregando,
assim, uma volta ao estudo positivo e concreto dos fenômenos so
ciais sem, contudo, abandonar a armadura lógico-formal da Dogmá-

Costamagna, Diritto pubblico fascista, Roma, 1 934, p. 5 e s. No culturalismo
pluralista de Spengler não há lugar para uma ciência do Direito propriamente dita,
como bem o demonstrou o ilustre Clóvis Beviláqua relativamente ao Direito Roma
no' em conferência inserta na RT, de São Paulo, v. 90.
25. Maggiore, loc. cit. No fundo é, como vimos, a posição de V. E. Orlando,
cuja metodologia vai acentuando a nota experimental � �ealista, t�l como se po e
observar na série dos ensaios reunidos sob o título de Dmtto pubbllco generale, ctt.
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tica, uma vez que seria absurdo pretender que a intuição concreta e
imediata dos fenômenos possa substituir o processo de abstração e
de generalização26•
Esta posição, desde que se corrija o seu empirismo, sem pre
juízo de seu espírito político e de sua base histórico-sociológica po
sitiva, é a que nos parece mais aceitável, livrando-nos das premissas
do "idealismo atualístico" que, por influência da filosofia de Gentile,
se nota na obra de Maggiore e de outros juristas, idealismo esse de
cunho neo-hegeliano que fez a Jurisprudência italiana olvidar aquele
realismo que, mesmo sob f�rma positivista, tinha sido condição de
suas melhores afirmações. E, em verdade, nos quadros sólidos do
realismo crítico,- reconquista do pensamento contemporâneo con
tra as abstrações e as unilateralidades na compreensão da realidade
objetiva - que o Direito deve procurar apoio e perene inspiração, o
que, aliás, prevalece na atual Ciência jurídica peninsular.
Se, no entanto, devemos restituir valia às "objetividades", de
conformidade com as tendências talvez dominantes no pensamento
contemporâneo, não é dito que se deva volver ao realismo ingénuo e
estático, que olvida o nexo de implicação e de polaridade, existente
entre sujeito e objeto, tal como temos procurado expor na que deno
minamos concepção ontognosiológica. Pensamos ter demonstrado,
na parte geral de nossa Filosofia do Direito, que o conhecimento não
se resolve numa cópia passiva do real, mas, ao contrário, só se atua
liza na concretitude de um processo dialético em que sujeito e objeto
reciprocamente se condicionam, sem que jamais um termo se reduza
ao outro (realismo crítico ou ontognosiológico).
Da mesma forma, perde qualquer significado, no âmbito da
Ciência do Direito, a antítese entre formalistas e substancialistas,
normativistas abstratos e sociologistas, visto como tanto o Direito
como o Estado são unidades plurivalentes que exigem correspon
dente pluralidade metodológica.
26. Depois de criticar o formalismo da Reine Rechts1ehre, Groppali escreve:
"De utilidade indubitável e de valor incontestado é, segundo pensamos, método
teórico-jurídico, na medida em que se mantenha nos limites da reconstrução jurídi
ca, como o único método capaz de abarcar a total explicação do Estado, em toda a
complexidade de sua fenomenologia..." - Dottrina dello Stato, Milão, 1939, p. 45.
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O ANTIFORMALISMO JURÍDICO
15. Como já dissemos, os princípios expostos pelos mestres
italianos relativamente ao estudo e à formulação do Direito foram
preparados por uma série de trabalhos notáveis realizados na Alema
nha e na França.

Na parte relativa à revisão dos processos de exegese, a primazia
cabe à Alemanha, não só cronologicamente, como pelo número e
pela importância dos trabalhos. Estaria fora dos limites desta
monografia uma apreciação da contribuição germânica aos métodos
e processos que o cultor do Direito deve seguir para penetrar no ver
dadeiro sentido do ordenamento jurídico27•
Na França, este movimento foi iniciado por dois juristas dos
mais eminentes, François Gény e Saleilles, e desde logo se consti
tuiu uma verdadeira legião de mestres que cooperou, de maneira de
cisiva, para colocar o problema do Direito sobre novas bases, apre
ciando as leis em função dos imperativos sociais e guiando a função
dos juízes segundo os fins essenciais ao desenvolvimento ético e
material do povo.
Além da influência exercida pelos continuadores da obra de
Saleilles e de Gény, devemos lembrar na França a extraordinária in
fluência exercida sobre os estudos jurídicos pela ciência sociológica,
especialmente por meio da escola de Durkheim.
Pode-se dizer que não há trabalho de relevo nas letras jurídicas
francesas que não traga o marco das pesquisas realizadas pelo mes
tre da sociologia contemporânea. A inspiração sociológica, com seus
estudos sobre a consciência coletiva, a divisão do trabalho, a solida27. Vide o admirável estudo de Gény sobre o movimento do Freies Recht em
sua obra clássica Méthode d'interpretation et sources du droit privé positif, 2. ed.,
Paris, 1932, v. 2, p. 330-403. Para uma apreciação sintética, Carlos Maximiliano,
Hermenêutica e aplicação do direito, cit., ns. 7 1 -89. Além do citado trabalho de
Gény, consulte-se, do mesmo autor, Science et téchnique en droit privé positif,
Paris, v. 4; Helmut Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 2. ed., Berlim, 1 969;
Karl Larenz, Storia dei metodo nella scienza giuridica, trad. it., Milão, 1966; Karl
Engisch, La idea de la concreción en el derecho y en la ciencia jurídica actuales,
trad. de J. J. Gil Cremades, Pamplona, 1 968, e Karl Olivecrona, La struttura
deli' ordinamento giuridico, trad. de Enrico Pattaro, Milão, 1972.
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riedade, a interdependência dos grupos, contribuiu de maneira rele
vante para arrancar o jurista do plano das abstrações e reconduzi-lo,
em boa hora, para o terreno das realidades palpitantes de vida.
Ao lado desses fatores, devemos lembrar ainda um outro, repre
sentado pelo poderoso movimento sindicalista, cujas doutrinas bate
ram em cheio contra os quadros frios e as estruturas inflexíveis no
direito clássico, reivindicando a existência autônoma de outros cen
tros produtores de direito que não o Estado.
Todas essas causas puseram termo à Escola da Exegese, partin
do os seus quadros e os seus dogmas, como que revelando novamen
te a socialidade do Direito.
É por esse motivo que os estudos jurídicos na França perderam
todo o caráter formalista, adquirindo um cunho eminentemente soci
al. Relativa�ente à posição assumida pelos citados juristas italianos,
podemos dizer que se nota entre os mestres franceses menos
politicidade e mais socialidade. Em alguns autores se observa mes
mo uma compreensão mais integral do problema jurídico, com 0
,
estudo da cu_lturalidade do Direito. E esta última tendência que se
afirma especialmente entre os continuadores do institucionalismo de
Hauriou.

�pós a queda do fascismo, também a Ciência jurídica italiana,
.

que Ja entrara em contacto vivo com a experiência social, sobretudo
por meio das obras fundamentais de Santi Romano e Giuseppe
Capograssi, passou a revelar mais atenção pela problemática socio
lógica, que quase havia sido posta à margem menos por influência de
ideologias políticas do que como decorrência da crítica idealista de
Croce e de Gentile28•
16. Na Alemanha, terra por excelência do formalismo, as no
vas diretrizes metodológicas provêm, em linha reta, dos juristas
qu � souberam reconhecer a existência de lacunas na legislação po
.
sitiva
e travaram uma verdadeira batalha em prol da livre indaga
ção do Direito.

28. Vide N. Bobbio, La méthode sociologique et les doctrines contemporaines
de la philosophie du droit en Italie, Colóquio de Estrasburgo, nov. 1956. Mais adiante,
teremos oportunidade de apreciar as contribuições notáveis de Santi Romano.
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A Freies Rechtsfindung, movimento paralelo ao da Libre
Recherche du Droit de Gény, levou até ao exagero a pretensão de
libertar o juiz e o cientista do Direito dos quadros prefixados pela
legislação, e teve como resultado benéfico o abandono da velha dou
trina que confundia o Direito com os Códigos e a Ciência com a
casuística.
Desnecessário é lembrar aqui os nomes dos mentores dessa re
novação, bastando dizer que bem raros são hoje aqueles que confun
dem o Direito com a Lei29•
Reação contra o formalismo, não tardou essa orientação a trans
por os limites do razoável, dando lugar a uma concepção romântica
da vida jurídica.
O que se poderia chamar "embasamento social do Direito", en
quanto foi tratado por juristas como Smend e Heller, conservou-se
em um plano moderado, respeitando os dois elementos essenciais do
Direito já apontados por Volpicelli, a estrutura formal e a função
normativa; mas esse equilíbrio acabou por desaparecer cada vez mais
no clima criado pela Weltanschaung (visão do mundo) nacional-so
cialista.
Em verdade, ressurgiu na Alemanha de Hitler um romantismo
jurídico, agravando, de certa forma, a concepção que Savigny e Puchta
tiveram da sociedade e do Direito. Segundo os mais eminentes juris
tas do nazismo, o centro de toda a Weltanschaung ( cosmovisão) filo
sófica nacional-socialista é o povo com o seu objektiver Geist (espí
rito objetivo), de sorte que o Estado e o Direito não são mais do que
produtos desse Espírito, ou então, aspectos da Volksgemeinschaft (co
munidade do povo) na sua realidade histórica e dinâmica, da qual o
Führer é o intérprete com o seu séquito, Führung (condução)30•

29. Cf. Gény, Méthode, ioc. cit.
30. Vide R. Bonnardi, Le droit et I' État dans la doctrine national-socialiste,
Paris, 1936; C. Schmitt, I principii politici odierni della filosofia giuridica in Germania,
Riv. Int. di Fil. dei Diritto, 1937; e, de modo especial, Cario Lavagna, La dottrina
nazional-socialista dei diritto e dello Stato, Milão, 1938, t• parte. Estamos de acor
do com Groppali quando observa que a doutrina nacional-socialista do Estado, ape
sar de seu significado especial como doutrina política, não apresenta conceitos téc
nicos e científicos que possam ser universalmente aceitos pela Jurisprudência. A
concepção do Estado como um apparat, cuja titularidade pertence pessoalmente ao
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Dessa identificação absoluta entre o Estado e o Povo decorre
uma ameaça à autonomia individual, pois o Individualgeist é consi
derado uma simples criação do Gemeingeist, e - e é o que mais nos
interessa neste momento - resulta também a impossibilidade de se
distinguirem claramente os elementos "políticos" dos "filosóficos" e
'jurídicos", como foi bem observado por Cario Lavagna.
Como se vê, o antiformalismo na Alemanha acabou incidindo
em erro oposto ao que pretendia combater. Nem faltaram juristas na
Alemanha que procuraram defender a autonomia da Ciência jurídi
ca, ameaçada pelos crentes do espírito do povo, por todos aqueles
que estabelecem o primado do irracional e do espontâneo, esqueci
dos de que o Direito não pode deixar de ter uma estrutura formal,
nem dispensar os processos técnicos que lhe são próprios.
17. A reação contra o formalismo jurídico nota-se por toda par
te, e o excesso que vimos na Alemanha também encontramos na
Rússia Soviética, onde a natureza do regime político coloca os inte
resses de classe acima das conclusões que logicamente são exigidas
pelos textos legais.

A Jurisprudência soviética subordina-se abertamente aos obje
tivos colimados pelo Estado, e o princípio da igualdade perante a lei
desaparece desde que estejam em jogo interesses da classe em cujo
nome o governo é exercido.
Se na Alemanha considerações de natureza racial obrigaram os
intérpretes a dar um duplo valor aos mesmos textos de lei ou a dar
um sentido novo às leis antigas ainda em vigor, fenômeno análogo se
verifica na Rússia, onde o Direito adquire valor meramente instru
mentaP1.
A natureza eminentemente político-partidária do direito sovié
tico revela-se por meio das mutações operadas nas concepções e teo-

Führer, é concepção que se não compreende fora do clima político especialíssimo
que a inspirou. Cf. Groppali, op. cit., p. 7.
3 1 . Vide Mirkíne Guetzévitch, La theorie générale de I' État sovietique, Paris,
1928. John N. Hazard, Sovietic law, Columbia Law Review, 1 936, v. 36, p. 1 236.
Compare-se com as considerações que faz Pontes de Miranda em Os fundamentos
atuais do direito constitucional, Rio, 1 932, p. 9 1 e s.
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rias, desde P. T. Stuchka a E. B. Pashukanis, de A. Y. Vyshinsky a I.
P. Trainin, sempre em função dos grupos dominantes no Presidium.
Golunskii e Strogovich são positivos ao fixarem a correlação
entre o direito e o partido bolchevista, cuja vontade reflete fielmente:
"O Direito socialista, escrevem eles, é a vontade do povo soviético
convertida em legislação, a vontade do povo que instituiu a socieda
de soviética sob a direção da classe trabalhadora, capitaneada pelo
partido bolchevista"32•
No mesmo trabalho, os citados juristas soviéticos, acentuando
a correlação entre "normas jurídicas" e "relações sociais", chegam a
contestar a distinção entre "direito objetivo" e "direito subjetivo",
que poderia dar a falsa idéia de um direito independente das ações
humanas por ele reguladas. É ainda o desejo de concreção entre Es
tado, direito e sociedade que os leva a afirmar peremptoriamente:
"O Direito e o Estado não são fenômenos distintos, um proce
dente do outro, mas duas faces de um mesmo fenômeno: a classe
dominante primeiro se manifesta no fato da criação de um aparelha
mento de coação (o Estado); e, em segundo lugar, expressa a sua
vontade sob a forma de regras de conduta por ela formuladas (o Di
reito) e que, com a ajuda de seu apparatus estatal, compele o povo a
obedecer"33•
18. Nos Estados Unidos da América do Norte, onde o dogmatis
mo constitucional não concedia senão diminuta liberdade ao intér
prete, também se desenrolou uma vitoriosa reação contra a mechanical
jurisprudence em prol da sociological jurisprudence. A new school
de Llewellyn, Holmes e Blandels rompeu com o formalismo estrei
to, reconhecendo, como observara Woodbum, que "a interpretação
tem sido matéria jurídica, principalmente; a 'construção' tem sido,

32. Golunskíí e Strogovích, Theory of the State and law, in Soviet legal
philosophy, Harvard Univ. Press, 195 1 , p. 336. Cf. Vyshinsky, The law ofthe soviet
State, Nova York, 1 95 1 ; Schlesinger, La teoria dei diritto nell' Unione Sovietica,
trad. de Vismara, Turim, 1962; Bíscaretti di Ruffia, Lineamenti generali dell'ordin.
costit. sovietico, Rivista trimestrale di Dir. Pubblico, 1 956, VI; e H. Kelsen, The
communist theory of law, Berkeley e Los Angeles, 1 949, e Teoría comunista dei
derecho y dei Estado, cit.
33. Op. cit., p. 366-7 1 .
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largamente, matéria da política", de maneira que não se admite mais
que a lei seja todo o Direito, nem que toda a realidade caiba na lei.
Dessarte, procuram-se princípios que, atendendo às exigências múl
tiplas da vida concreta, ponham a constituição como "um sistema de
direito vivo"34•
Por toda parte, por conseguinte, verifica-se o mesmo fenômeno
que, com uma expressão feliz, foi chamado de socialização do Di
reito, fato este que se observa em todos os ramos do Direito, inclusi
ve naqueles que, como o Direito Penal, mais sentem necessidade da
certeza legal para a garantia das liberdades individuais.
A SOLUÇÃO CULTURALISTA TRIDIMENSIONAL
19. Para se evitarem os exageros apontados, devemos recorrer à
concepção tridimensional, segundo a qual em todo fato jurídico se
verifica uma integração de elementos sociais em uma ordem norma
tiva de valores, uma subordinação da atividade humana aos fins éti
cos da convivência.

Podemos dizer que a nossa época assinala um poderoso movi
mento de reafirmação de confiança no homem, o que contrasta, de
maneira impressionante, com as tendências que deram fisionomia às
doutrinas jurídicas que inspiraram o constitucionalismo da demo
cracia de tipo liberal.
O liberalismo se caracteriza, em todas as suas expressões, pela
permanente desconfiança em face dos governos, e pela confiança
34. V. Oliveira Vianna, Problemas de direito corporativo, Rio, 1 938, p. 1 1 e s.
Para uma visão compreensiva da nova metodologia norte-americana, vide
Recaséns Siches, Nuevafilosofía de la interpretación, México, 1956; e Lêda Boechat,
A Corte Suprema e o direito constitucional americano, Rio, 1956; Giovanni Bognetti,
ll pensiero giuridico Nord Americano dei XX seco/o, Milão, 1 958; a preciosa cole
tânea Interpretations ofmodern legal philosophies, Nova York, 1947, publicada em
homenagem de Roscoe Pound; W. W. Crossley, Politics and the Constitution in the
history ofthe United States, 1953; Rocco J. Tresolini, American Constitutional Law,
Nova York, 1959. Quanto à experiência jurídica inglesa, vide Orlando Bittar, Fontes
e essência da constituição britânica, Belém, 1959. Cf., outrossim, Birch, The british
system of government, Londres, 1967; Paulo Bonavides, Ciência política, Rio de
Janeiro, 1 967; H. L. A. Hart, The concept oflaw, Oxford, 1 96 1 .

otimista que deposita nas virtudes dos dispositivos legais tendentes a
cercear os excessos de autoridade.
Em contraposição ao apelo clássico às leis de garantia e de tute
la das liberdades individuais, vemos hoje um movimento não menos
perigoso que faz pouco da força das leis para só acreditar nas boas
intenções dos que governam.
Pensamos que a virtude do meio-termo mais uma vez se impõe,
e que a sabedoria está em crer no homem sem descrer da lei, para
que da primeira atitude não se origine a prepotência, nem dos exage
ros da segunda resulte a estagnação do progresso e da vida.
Só uma concepção culturalista do Direito nos permite com
preendê-las harmonicamente, a exigência da lei e a exigência de ra
zoável liberdade na aplicação da lei.
Com efeito, o Direito, como realidade tridimensional que é,
apresenta um substractum sociológico, no qual se concretizam os
valores de uma cultura, e ao mesmo tempo é norma que surge da
necessidade de segurança na atualização desses valores, segundo
modelos obrigatórios de conduta.
Dessa orientação resulta que o processo, tanto de pesquisa como
de explanação do Direito, deve conjugar sabiamente uma pluralidade
de métodos, evitando a fragmentação desconexa da empíria e o
dedutivismo infecundo dos que transformam a razão na fonte mila
grosa de todos os preceitos do Direito e de todas as exigências da
Justiça.
Assim, levando em conta o substractum sociológico dos insti
tutos jurídicos e a forma que lhes é própria, considerando a matéria
regulada e a função normativa dos modelos jurídicos, o Direito toma
contacto com a realidade social, ao mesmo tempo que conserva ínte
gra a sua autonomia, sem se transformar em uma pura técnica ou se
reduzir a um mero capítulo da Sociologia.
A Sociologia é uma ciência cultural, mostra-nos como se consti
tuem e se desenvolvem os fenômenos sociais e como uns agem sobre
os outros; dessarte, estuda também o direito como fato social, mas
sem atingir, como seu momento essencial, o plano da normatividade,
como ocorre, ao contrário, na Jurisprudência que, por isso, é ciência
compreensivo-normativa e não puramente compreensiva.

O Direito, segundo alguns juristas extremados, só estudaria a
norma, o dever, sem se preocupar com o conteúdo social dos precei
tos e as finalidades ético-políticas das regras.
Nós pensamos, entretanto, que a Ciência Jurídica é ciência do
ser enquanto dever ser, é ciência que culmina em juízos de valor e se
resolve em imperativos, mas depois da apreciação dos fatos sociais:
não se passa diretamente do fato à norma.
O fato e o valor são as condições, por assim dizer, naturais da
regra de Direito, e o Estado não pode ser compreendido senão como
um fenômeno de ordem cultural, à luz dos dados imprescindíveis da
Sociologia e da História.
Admitir uma concepção antinormativista do Direito equivale a
destruir a autonomia da Ciência Jurídica, e é esquecer que não há
Jurisprudência sem Técnica, sem exigência de conhecimentos
especializados que só o jurista possui.
Reduzir, por outro lado, a Jurisprudência à Técnica significa
reduzir o Direito a um dos seus elementos, pois, se não se pode negar
o caráter formalista do Direito, não é dito que no formalismo esteja
todo o Direito.
Não há dúvida que para o jurista, enquanto jurista, o Direito é
norma, mas a norma não é algo que se possa conceber em si mesma
e por si mesma, sem o seu conteúdo social, sem os valores que nela
se concretizam e que por ela queremos ver realizados e garantidos35 •

35. Sobre a concepção da norma jurídica, como momento integrante de um
processo fálico-axiológico, em termos de Modelos Jurídicos, veja-se M. Reale, O
direito como experiência, cit., esp. Ensaios VII e VIII.
A necessidade de uma concepção integrante do Direito, embora com acentu
a o cunho empírico ou sociológico, revela-se na doutrina de Jerome Hall, já tendo
Sido postos em realce os pontos de contacto entre a Integrative jurisprudence desse
mestre norte-americano e a nossa concepção tridimensional específica. Cf. Hall,
Toward an integrative jurisprudence, no cit. v. de homenagem a Roscoe Pound;
Reason and reality injurisprudence, na Bufa/o Law Review, v. 7, n. 3, 1958. Sobre o
pensamento de Hall, vide Miguel Herrera Figuerôa, El integrativismo y la dikelogia,
México, 1959. Quanto às semelhanças e distinções entre a nossa teoria e a de J. Hall,
cf. Pedro R. David, Perspectivas de las filosofias dei derecho integrativas; Hall y
Reate, publicado nos Anais do III Congresso Brasileiro de Filosofia.

20. As considerações acima expendidas sobre a nova Dogmática

do Direito e as diversas correntes que compõem o vasto quadro do
antiformalismo jurídico são válidas também no âmbito da Teoria do
Estado, pois as duas séries de problemas são correlatas, tanto assim
que nos será lícito admitir a procedência desta asserção: "Diga-me
qual o seu conceito de Direito que lhe direi qual o seu conceito de
Estado". A recíproca é também verdadeira.
Compreende-se, dessarte, a razão pela qual, neste livro, que não
cuida senão dos pontos necessários de conexão entre os problemas
do Direito e os do Estado, não sintamos a necessidade de focalizar,
em separado, a metodologia da Ciência Política.
Bastará apenas lembrar que a crescente preocupação pela subs
tância sociológico-política, e, por conseguinte, axiológica, do Direi
to, vem se processando pari passu com a progressiva compreensão
da Teoria do Estado em termos metajurídicos.
Postos os olhos na concepção tecnista e puramente formal da
Jurisprudência - e por esta palavra indicamos aqui a Ciência do
Direito - já houve quem se julgasse apto a afirmar que, após um
período de confusão entre Teoria do Estado e Direito Público, a pri
meira lograra emancipar-se do "juridismo", para ser, antes de mais
nada, "Ciência Política".
Até certo ponto tal afirmação é procedente, pois, assim como o
Estado não se reduz ao Direito, ou vice-versa, nada justifica se pre
tenda incluir a teoria do primeiro nos domínios da do segundo.
Para alguns, em verdade, o conceito de Estado não pode ser
senão jurídico, como o afirmam, por exemplo, Santi Romano e
Georges Burdeau, e constitui a tese radical de Kelsen, mas do fato de
ser necessário conceber-se juridicamente o Estado não decorre que o
Estado se converta em entidade puramente jurídica36•

?
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36. Como veremos, a identidade kelseniana entre Direito e Estado tem cu
nho metodológico, ou melhor, epistemológico: desde que o jurista não pode con
ceber o Estado sob prisma que não seja jurídico, para o jurista o Estado é um
modo de ser do Direito. Para Santi Romano, o Estado é sempre um ordenamento
jurídico, mas como para ele o direito se identifica com "o corpo social", percebe
se que a conclusão do mestre italiano sobre a "juridicidade do Estado" tem acepção
toda especial. (Sobre este ponto vide infra, cap. VIII, ns. 24 e s. e nota 40.)
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Na realidade, o Estado, tanto como o Direito, é uma realidade
cultural tridimensional, suscetível de ser apreciada segundo tríplice
perspectiva: são, todavia, três dimensões de uma realidade una, cuja
compreensão implica a análise complementar de seus momentos.
Consoante logo mais se verá, do caráter tridimensional do Direito
resulta a divisão tripartite da Teoria do Estado37•

lhe assegura a complementariedade unitária de seus elementos
constitutivos: é o fenômeno do Poder, que não é suscetível de ser
compreendido sob o prisma particular e isolado do jurista, do soció
logo, ou do político, tomado este termo em sua acepção estrita, para
designar aquele que procura determinar os fins concretos do Estado
e os meios mais adequados à sua consecução.

21. Estamos convencido de que é somente a compreensão cul

Estamos de acordo com Georges Burdeau quando afirma que
"toda a vida política se articula em tomo desse complexo de elemen
tos materiais e espirituais que é o Poder político", mas, por isso mes
mo, deve ser acolhida com cautela outra sua afirmação no sentido de
"reintroduzir-se o Poder na concepção jurídica do Estado"38•

tural do Estado, à luz de uma concepção tridimensional dinâmica e
integrante, que nos poderá assegurar a autonomia da Teoria do Esta
do, libertando-a dos três declives que a ameaçam: a de tomar-se uma
duplicata do Direito Público; a de reduzir-se à Sociologia Política; a
de confundir-se com a Política, entendida como ciência dos fins con
cretos e dos meios práticos de governo.
Nem é demais observar que um outro risco ameaça o teórico do
Estado que queira evitar os escolhos acima apontados: é o de conver
ter-se em "filósofo do Estado", abandonando o plano em que deve se
situar como cultor de Ciência positiva (toda ciência, estrito senso,
como ensinou Husserl, é, necessariamente, realista) para atingir o
plano transcendental próprio da Filosofia.
O primeiro problema que se põe para o teórico do Estado, ou o
"politicólogo", é, por conseguinte, o da determinação da natureza da
Ciência a que se dedica, para saber se é jurídica, sociológica, "políti
ca" (estrito senso), ou filosófica etc.
A nosso ver, é a Teoria do Estado uma ciência histórico-cultu
ral, cuja tríplice perspectiva pressupõe algo na realidade estatal que
Quanto a Georges Burdeau, se, no seu entender, "a definição de Estado não
pode ser senão juódica (Traité de science politique, v. 2, 1 949, p. 1 35) isto não o
impede de desenvolver uma Teoria do Estado como "Ciência Política", transcenden
do o plano meramente juódico. Já foi notado, aliás, que à medida que o mestre
francês veio publicando os seis volumes de seu Tratado, foi abandonando cada vez
mais o prisma juódico inicial. Tal fato é admitido pelo próprio Burdeau que nos fala
em "afastamento progressivo da óticajuódica". (Cf. Méthode de la science politique,
_ 1959, p. 37.) Para uma explícita visão dos três aspectos fundamentais do
Pans,
Estado, vide Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 5. ed., Munique, 1 975.
37. Vide cap. seg., ns. 4 e s., e o "Apêndice" dedicado a este assunto, no fim
deste volume, assim como minha Teoria tridimensional do direito, São Paulo, 1968.
Sobre o alcance dessa minha posição, v. Roland Maspétiol, em artigo nos Archives
de Philosophie du Droit, t. 1 5, 1 970, p. 275 e s.
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Como se verá pela leitura deste livro - e esta posição já fora
assumida quando de sua primeira edição- o Poder pode e deve ser
interpretado à luz da concepção jurídica do Estado, mas não se exau
re em um processo de plena juridicidade: se o Poder se resolvesse
em Direito, este confundir-se-ia com o Estado, numa projeção
puramente racional e normativa, nos moldes do monismo de Hans
Kelsen.
É claro que uma concepção cultural do Estado puramente des

critiva e estática não poderá dar a razão da unidade do fenômeno
estatal, acabando por realizar uma simples justaposição extrínseca e
formal de "pontos de vista sobre o Estado".
Na concepção tridimensional, específica e dinâmica, ao contrá
rio, os aspectos, ou melhor, os momentos sociológico, jurídico e po
lítico do Estado poderão ser vistos em sua integração dialética, cada
elemento se tomando compreensível pela luz que dos outros recebe,
e todos recebendo sentido pleno na unidade concreta da experiência
histórica.
22. É a carência de compreensão unitária e dialética da proble
mática do Estado que tem suscitado soluções unilaterais, não obstante
o propósito de superar-se a posição jurídico-formal.

Nesse sentido, é bastante ilustrativa a situação da Teoria do Es
tado na França, onde politicólogos há que procuram firmar a estrutu38. Cf. G. Burdeau, Traité, cit., v. I, p. 1 3 e s.
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ra autônoma da Ciência Política, libertando-a do impacto absorvente
da Soci�logia Polí�ica, enquanto outros se perdem em justaposições
d� doutnnas, em VIrtude da falta dessa visão unitária que a concep
çao culturalista do Direito e do Estado assegura.
No entanto, � c?nvergência das idéias de Hauriou e de Duguit,
.
que se nota nos pnnctprus representantes da Teoria do Estado france
�a, nest� segundo apó �-guerra, não podia ser mais propícia a uma
mtegraçao de p�rsp�ctivas, pois o institucionalismo do primeiro já
apontava para a tmphcação fato-idéia ou fato-valor, pondo em realce
� problema do Poder; e a doutrina do segundo, apesar de seu natura
.
lismo, contmha elementos ideais depois desenvolvidos pela "École
de Bordeaux", visando conciliar a observação da realidade social
com o conhecimento dos valores objetivos39•

�

9. Como ob�as significati�as desse contraste de tendências, com maior ou
_
menor mdependenct
� em face do "tmpacto sociológico", vide, além das já citadas de
· urdeau, as segumtes: Roland Maspétiol, La société politique et le droit 1957·
v<
L tat devant la personne et la société Paris 1 948 · Marc Re'glade, "
aieur socta e
.
et concepts JUrldlq�es, P�s, 1 950; Eric Weil, Philosophie politique, Paris, 1956;
.
M. Duverger, Dr01t consfltutwnnel et institutions politiques Paris 1 955·' B d
Jouvenel De la souvera neté, Paris, 1955. Cf. também Ch. E sema n, su, l'o je
:
et la meth ?de des sc1ences politiques, no volume La science politique
.
·
contemporame,
pubhcação da Unesco Paris 1 950 p · 96- 1 37·, e R· Aron, La SCience
.
pol1t1que en France, mserto na mesma obra.
Em posição especial situa-se o mestre belga Jean Dabin, cujo notável trabalho
, ,
.
. .
L t�t ou le ;:ollt1que, Pans, 1 957, acentua a tendência de conciliar ensinamentos
classtcos e onentações mais atuais em uma grande síntese.
Nem falta, é claro, n_a França, representantes menos subordinados a preocu
paço�s marcante�en�e s?c�ol gicas ou históricas, como é o caso de M. de la Bigne
.
d� Vtlleneu;e1 L a�tiVIte e�aflque, Paris, 1 954, como que 3.0 tomo de seu Traité
g.enéral de I Etat. Smtomáttca é a apreciação crítica feita por Maspétiol ao volume
�1tado, p�r pare.ce:-l e impossível tratar a fundo da atividade do Estado sem "uma
mformaçao so':_IOI�gtca e econômica mais a:ançada e mais orientada para 0 estado
.
tua! das questoes , o que lhe parece tmposstvel ser realizado pela Ciência Política
.
dema_s�ado tentada pelo normativo ' (cf. Archives de Philosophie du Droit, 1957, p
.
25 8). E mteressante assmalar, também, o caminho percorrido por Maurice Duverger,
.
,
CUJa obra, co��oante e observado por Dalmo de Abreu Dallari, revela evolução de.
.
veras smtot;'atlc . art�ndo da Sociologia, Duverger chegou à Ciência Política, como
uma especifica ctencta do poder", afirmando sua autonomia científica baseada
sobretudo em m�t_od�logiaprópria, embora construída sobre uma noção s iológica
.
do stado (cf. C!encta politica - teona e método, Rio de Janeiro, 1 962, p. 1 8-27).
Mats recent�mente, entret�to, em sua Sociologie politique, aparecida na França em
1 966 e pubhcada no Brasil em 1968 volta praticamente às origens. De fato, con-
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No quadro dos politicólogos franceses, merece especial men
o
ção nome de Burdeau. Sem assumir uma posição definida no
concernente à concepção do Estado como realidade histórico-cultu
ral, talvez seja esta, em última análise, a concepção mais consentânea
com o seu pensamento. De sua obra já foi dito que, não obstante se
ressinta de mais nítidos pressupostos de ordem filosófica, implica
toda uma teoria filosófico-social, que não se põe, todavia, como con
dição lógica da pesquisa, fáticos, axiológicos e normativos que o
estudo da Ciência Política necessariamente alberga40•

23. Antes de concluir e stas páginas de prolegômenos
epistemológicos, não será demais observar que, em virtude do pró
prio dinamismo da vida social e política brasileira, rica de mutações

quanto afirme que "Sociologia Política" e "Ciência Política" são expressões sinô
nimas, acrescenta que talvez esta última expressão tenda a externar mais propria
mente o estudo isolado dos fenômenos políticos, enquanto a "Sociologia Política"
assinalaria a vontade de colocar os fenômenos políticos no conjunto dos fenôme
nos sociais. Daí a sua preferência pela Sociologia Política, que, em lugar de se
restringir ao estudo de sociedades de certa natureza (as sociedades políticas), ba
seia-se em certos tipos de fenômenos que se encontram em todas as sociedades.
Acaba, assim, encerrando-se numa sociologia do poder, que opõe à sociologia
econômica, à sociologia religiosa, à sociologia da arte etc. (cf. p. 1 - 1 6 da edição
brasileira de Sociologia polftica).
40. Também na França podemos lembrar, embora fora dos quadros do
culturalismo jurídico, tendências no sentido de uma compreensão unitária dos
problemas do Direito. Cf., especialmente, Roubier, para quem há sempre três ele
mentos a considerar: a justiça, a segurança jurídica (autoridade, paz, ordem) e o
progresso social (felicidade, subsistência, abundância, cultura). Os três valores
fundamentais (ordem, justiça e progresso) estariam sempre presentes numa soci
edade em pleno desenvolvimento. Paul Roubier, diga-se de passagem, concorda
com nosso ponto de vista sobre a "tridimensionalidade" de sua doutrina. (Cf.
Roubier, Le rôle de la volonté dans la création des droits et des devoirs, Archives
de Philosophie du Droit, 1957, p. 2, n. 3.)
Na última década intensificaram-se, na França, os estudos de Ciência Políti
ca, com acentuada preocupação pelo seu sentido integrativo e procurando corrigir as
distorções que a tinham reduzido a mero apanhado descritivo dos elementos forne
cidos pela Sociologia, pela Economia e por outras ciências. Bem representativa des
sa tendência é a monografia La science politique, de Marcel Prélot (já publicada em
tradução portuguesa pela Difusão Européia do Livro, em 1 964). O próprio mestre de
Ciência Política da Faculté de droit et des sciences economiques de Paris esclarece
que, ao escrever esse trabalho, seu maior cuidado consistiu em "recentrar" a Ciên
cia Política, esforçando-se por impedir seu desvio ou sua fragmentação, assegurando,
assim, seu caráter de ciência autônoma (cf. p. 1 14 e 1 15 da edição brasileira).
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bruscas e surpreendentes, jamais vingou entre nós, nos domínios da
Teoria do Estado, qualquer doutrina de caráter puramente técnico
jurídico, embora se note a influência de Hans Kelsen no tocante a
alguns problemas particulares.
Também no Brasil se verificou forte impacto de teorias socio
lógicas nos quadrantes da Ciência Política, cujo estudo mal se dis
tingue às vezes do desenvolvido pela Sociologia Política. Essa con
fusão de campos é decorrência da própria Sociologia, cujo cunho
"expansionista" ou absorvente tem sido sublinhado, mesmo por
que ainda permanece de pé o reparo crítico de Henri Poincaré: "a
Sociologia é a ciência que mais métodos possui, e menos resulta
dos oferece"4 1 •

a do Estado é
Prevalece, em suma, a convicção de que a Teori
m no âmbito da Jurisprudência, en
forma de saber que se não conté
dados de caráter sociológico,
volvendo perguntas que pressupõem
métodos aderentes à realidade
axiológico e normativo , o que exige
social e histórica.

Ao risco do sociologismo político, dominante n a Teoria Geral
do Estado de Queirós Lima, subtraem-se, porém, os que não perdem
de vista a unidade do Estado, acentuando o caráter ético dos temas
tratados42 ou, então, preferem congregar critérios jurídicos e históri
cos, sem muito nítida distinção entre Teoria do Estado e Direito Pú
blico Geral43•

Há, todavia, autores que já reconhecem explicitamente a neces
sidade de conceber-se a Ciência Política como unidade sistemática
partindo de uma compreensão histórico-cultural que possibilite a sín�
tese geral, ou então se inclinam para uma coordenação enciclopédi
ca de perspectivas44•

4 1 . Henri Poincaré, Science et méthode, Paris, 1 909, p. 1 2.
42. Nesse sentido, vide Tristão de Athayde, Política, Rio, 1 932; e J. C. Ataliba
Nogueira, O Estado é meio e não fim, 3. ed., São Paulo.
43. Vide Pedro Calmou, Curso de teoria geral do Estado, Rio, 1 949.
44. Pinto Ferreira, Teoria geral do Estado, 3 . ed., 1 975; Lourival Villanova O
problema do objeto da teoria geral do Estado, Recife, 1 953; Oldigar Franco Vie ra,
Introdução ao estudo do direito público, Salvador, 1 957; J. P. Gaivão de Sousa,
Política e teoria do Estado, São Paulo, 1 957; Darcy Azambuja, Teoria geral do
.
Estado, Rio, 1 953; Orlando M. Carvalho, Caracterizações da teoria geral do Esta
do, Belo Horizonte, 1 95 1 ; Dalmo de Abreu Dallari, Elementos de teoria geral do
Estado, 1 0. ed., 1 983; A. Machado Paupério, Teoria geral do Estado, 2. ed., Rio,
1 964; Paulo Bonavides, Do Estado liberal ao Estado social, Fortaleza, 1 958;
,
Thellllstocles
Brandão Cavalcanti, Teoria do Estado, 3 . ed., Rio, 1 977; Tratado de
direito administrativo, 2. ed., Rio, 1 948, v. I ; Aderson de Meneses, Teoria geral
do Estado, 2. ed., Rio, 1968; Darcy Azambuja, Introdução à ciência política, Porto

t

ca, Rio, 1 9.67; Pedro Sal�etti Netto,
Alegre, 1 969; Paulo Bonavides, Ciência políti
, 1 982, e Sah1d Maluf, Teona geral do
Curso de teoria do Estado, 5. ed., São Paulo
Estado, 14. ed., São Paulo, 1983.
nte cabe a Cabral e Monca a,
Na literatura política portuguesa, lugar emine
com explanaçoes. o �a10r
1966,
a,
Lisbo
o,
por sua Filosofia do Direito e do Estad
Marcelo Caetano, Manual de ctencw po
interesse no plano da Teoria do Estado; e
a, 1963.
Lisbo
lítica e direito constitucional, 4. ed.,
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PARTE I

O PODER E O PROCESSO DE
POSITIVAÇÃO DO DIREITO

CAPÍTULO II

PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO
JURÍDICO-ESTATAL
O ESTADO COMO FENÔMENO DE INTEGRAÇÃO
24. Analisando a formação histórica do Estado, e especialmente
do Estado Moderno, verificamos que ela é o resultado de um longo e
complexo processo de integração e de discriminação, no qual inter
fere uma série de fatores. Compreende-se, pois, o erro das teorias
simplistas que tentam reduzir a multiplicidade dos fatores a um só,
quer geográfico, quer étnico, quer militar, quer econômico, quer pes
soal pela ação criadora dos "heróis" ou "super-homens".
Sempre pensamos que não há nada mais absurdo do que preten
der encontrar soluções unilineares para sistemas complexos e variá
veis de fenômenos, os quais, se alguma cousa os caracteriza, é exata
mente a conexão íntima e a quase-reversibilidade dos motivos
operantes.
Passada a preocupação de explicar a formação do Estado segun
do um único elemento constitutivo, tentaram alguns sociólogos, ache
gando-se mais à verdade, analisar a totalidade dos elementos para ve
rificar se era possível descobrir uma hierarquia entre eles, de maneira
que se pudesse penetrar mais adentro na natureza da ordem estatal.
Entretanto, também essas tentativas não alcançaram o seu obje
tivo, não obstante terem sido conduzidas com a agudeza de um De
Greef ou de um Asturaro1 •
1 . De Greef dispôs os fenômenos sociais em uma série hierárquica, obedecen
do aos critérios de Augusto Comte em sua célebre classificação das ciências, isto é,
atendendo à complexidade crescente e à generalidade decrescente. Chegou assim a
41

25. O Estado é realidade por demais complexa, de aspectos por
demais cambiantes, para que os sociólogos possam delinear uma te
oria aceitável sobre a hierarquia das causas que o produzem. Pode-se
dizer que todos os estudos sociológicos realizados com recursos aos
dados abundantes fornecidos pela Economia Política, pela
Antropogeografia, pela Psicologia Social e pela Etnografia, uma só
verdade se alcançou: o reconhecimento de que, não o sociólogo, mas
o "político" e o jurista são capazes de apontar a nota diferenciadora
ou o elemento específico da ordem estatal.
A teoria que mais parece aderir à realidade dos fatos é aquela
que prefere apreciar os elementos formadores do Estado de maneira
relativa, considerando, como diz Pareto, as múltiplas variáveis que
dependem umas das outras e agem umas sobre as outras, em um
sistema de interações funcionais, de sorte que não é possível estabe
lecer a priori qual o elemento dominante, diverso que é segundo as
contingências de lugar e de tempo.

O problema torna-se, nesta ordem de idéias, histórico-socioló
gico, levando-se em conta o fator "imprevisto histórico" que traz a
marca da liberdade humana.
No entanto, o estudo da história do Estado não pode desconhe
cer que nele se verifica um fenômeno de integração crescente, de
crescente redução das partes componentes ao sistema da ordem jurí
dico-política total.

26. Em verdade, se compararmos a sociedade política medie
val, que era como que um polipeiro de centros de autoridades subor
dinadas às autoridades pouco menos que nominais da Igreja ou do
Império, teremos de concluir que se operou uma lenta diferenciação
esta ordem de fatores, a partir do menos complexo e mais genérico: I . fenômenos
econômicos, 2. genésicos (familiares), 3. morais, 4. religiosos, 5. científicos, 6. jurí
dico-políticos. De Greef, Introduction à la sociologie, Paris, 1 889, p. 1 23 e s.
Asturaro, com mais originalidade, classificou hierarquicamente os motivos forma
dores do Estado, atendendo à tríplice relação de dependência que há entre eles (ge
nética, teleológica, condicional), uma vez que o fenômeno mais complexo pressu
põ� um outro menos complexo e este serve de meio para o alcance dos fins do pri
meiro e pode também produzi-lo. Daí a classificação seguinte: I . fenômenos eco
nômicos, 2. familiares, 3. jurídicos, 4. jurídico-políticos, 5. morais, 6. religiosos, 7.
artísticos, 8. científicos. Asturaro, Sociologia política, 1 9 1 1 , p. 83 e s.
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na comunidade européia até a constituição de corpos políticos distin
tos, uns independentes em relação aos outros, verificando-se, dentro
de cada unidade diferenciada, um processo de centralização de po
der e de discriminação de direitos.
A história do Estado Moderno é, de maneira particular, uma his
tória de integrações crescentes, de progressivas reduções à unidade.
Verifica-se essa integração em múltiplos sentidos que a análise minu
ciosa a muito custo consegue individualizar. Surge, historicamente,
pelo alargamento dos domínios das monarquias absolutas por meio de
guerras intermináveis, de atos felizes de diplomacia, de casamentos e
laços de parentescos, de compras, cessões e trocas de territórios, de
golpes de audácia de políticos e de frios cálculos de mercadores; pela
consolidação das coroas reais relativamente às pretensões dos cetros e
das tiaras; pela supressão das prerrogativas baroniais, dos entraves
corporativos e das franquias das comunas; pela fixação de fronteiras
que se consideram intocáveis, sagradas como os lindes da propriedade
quiritária; pelo predomínio de um dialeto que se torna o idioma ofici
al, consagrado pela literatura das artes e das ciências; pelo intercâmbio
mercantil que transborda dos limites municipalistas até colher em suas
redes de interesses a todos os habitantes de um reino; pela constituição
de um aparelhamento administrativo correspondente aos interesses que
se cruzam e se alargam exigindo a certeza e a segurança de um Direito
objetivo único; pelos exércitos que se adestram como elementos ga
rantidores desses interesses e desses direitos; pelo primado da lei so
bre o primitivo direito consuetudinário que era pluralista e regional
por excelência; pela unificação progressiva da jurisdição segundo o
imperativo do princípio fundamental da igualdade de todos perante a
lei; pela formação de uma raça histórica surgida dos cruzamentos étni
cos seculares; pela elaboração de uma consciência de individualidade
nacional, feita de tradição, de lembranças de fatos militares e de con
quistas gloriosas na arte e na ciência, de reveses que não raro unem
mais que as vitórias, de sentimentos que as fanu1ias acalentam desde o
berço e a vida robustece no choque dos contrastes e das lutas2•

2. Relativamente à formação do Estado Moderno, vide o apanhado feito por
Alfredo Weber, La crisis de la idea moderna dei Estado en Europa, trad. de Pérez
Bances, Madri, 193 1, p. 1 1 e s.; H. Heller, Staatslehre, Leiden, 1934; e Jellinek,
Dottrina generale, cit., v. l .
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Assim surgiu o

Estado Moderno, com um território que um

povo declarou seu, com um povo que se proclamou independente
perante outros povos, com um poder que, pela força e pelo direito, se
organizou para a independência do território e do povo.
Assim surgiu a

soberania como feição nova do Poder, como

expressão de uma nova unidade cultural, indicando a forma especial
que o Poder assume quando um povo alcança um grau de integração
correspondente ao Estado Nacional. E, então, se disse que a sobera

nia caracterizava o Estado Moderno, como a autarquia havia carac
terizado a polis e a civitas, e a autonomia havia sido o elemento
distintivo das comunas medievais.
27. O Estado Moderno, nos países de mais forte individualida
de, surgiu propriamente como Estado Nacional, e o princípio de na
cionalidade veio depois acelerar ou precipitar o aparecimento de ou
tros Estados igualmente soberanos. Dessarte, pode-se dizer, como
Francisco Orestano, que "o princípio de nacionalidade é um princí
pio de coesão, mas também de diferenciação e de dissociação até a
individualização dos grupos de máxima homogeneidade"3•

sorção ou aniquilamento dos indivíduos em benefício do todo, é preci
so reconhecer que nunca houve Estado sem integração. Daí assistir

certa razão a Rudolph Smend quando declara que a integração é uma
condição essencial à realidade do Estado, é a própria realidade estatal.
Analisando o processo de integração, o citado jurista germânico
cria todo um sistema de Direito que se denominou "integração jurí
dica", procurando assentar as bases de uma nova teoria do Estado,
eminentemente social-democrática.
O conceito de integração exposto por Smend parece-nos, no
entanto, um pouco obscuro, e atribuímos essa falta de precisão ao
fato de não ter sido dada importância devida aos elementos que a
ciência sociológica fornece ao jurista. Ele quis ir, só com as armas de
jurista, até ao âmago da realidade social do Estado.
Antes do mais, é preciso notar que Smend não pode ser compre
endido perfeitamente sem lembrar que ele desenvolveu os seus estu
dos para corrigir os excessos e erros do formalismo, e revelar o fenô
meno concreto do Estado que estava sufocado pelas concatenações do
logicismo puro, ao mesmo tempo que Heller, Hauriou e tantos outros

A TEORIA DA INTEGRAÇÃO DE RUDOLPH SMEND
28. O processo de integração não podia deixar de seduzir e de
atrair a atenção dos estudiosos do Direito.
"O Estado atual é uma incessante luta de integração

social. Re
flete, na sua estrutura,Jorças independentes, que congrega e coman
da. É um ângulo de convergência de todas as forças sociais propulso
ras, sob sua disciplina, da felicidade e da ordem no seio da comu
nhão. Ausculta as tendências, as influências dos fenômenos de toda a
natureza imprimindo-lhes rumo e ritmo dirigidos à sua finalidade"4•
Se, porém, no Estado Moderno, especialmente na fase posterior
às Grandes Guerras, a integração alcança graus imprevistos de inten
sidade até ao ponto de degradar em alguns regimes em verdadeira ab-

3. Vide Orestano, Le sintesi nazionali, in Conjlagrazione Spirituale, Roma,
19 19.
4. Cunha Barreto, O dirigismo na vida dos contratos, RT, São Paulo, fev. de
1939, p. 455.
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se empenhavam em missões paralelas, revelando a precariedade de
uma ciência jurídica como a inspirada no naturalismo lógico de certos
autores, para os quais tanto mais tem valor o conhecimento quanto
mais se aproxima das abstrações matemáticas.

29. Smend não é, pois, um racionalista, nem um jurista preo
cupado com idéias claras e distintas. Cuida mais de penetrar no fun
do da experiência jurídica do que nos dar expressões esquemáticas
dessa experiência, o que levou certo crítico a considerá-lo injusta
mente um jurista romântico perdido na Sociologia5•

5. Já notável em Smend, esse ueo-romantismo apresenta-se exacerbado na
doutrina de outros juristas como Jerusalém e Larenz, que sustentam objetividade do
espírito da coletividade, renovando um organicismo jurídico que não resiste a
uma crítica científica e que redunda, não na integração do indivíduo na sociedade,
mas em seu completo aniquilamento. Exagera, sem dúvida, Rundstein, quando
considera as doutrinas de Smend e de Heller construções antinormativas, embora
esses autores acentuem em demasia o papel do conteúdo social em detrimento da
forma jurídica. Vide Rundstein, Le costruzioni antin�rmatiste, Riv. lnt. ii. IJ_ir.,
1935, p. 466 e s. Sobre a atual posição de Larenz, op. c1t., nota 27. Cf. R. Z1ppehus,
Allgemeine Staatslehre, cit., p. 35 e s.
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Na verda�e, Smend procura revelar-nos a integração em seu
aspec �? e �se�cial, co�o _Processo de participação ininterrupta das
_ .
c�nsciencias mdividums
a realidade total do Estado, ou seja, a ade
sao sempre renovada dos membros de uma comunidade às idéias e
aos valores que constituem a razão de ser da própria existência da
comunidade.
Melhor será, para não trairmos o pensamento do autor' trans
crever aqui alguns dos trechos mais expressivos de sua obra funda
mental:
"A teoria do Estado e do Direito Público relaciona-se com 0
Esta�o como uma parte da realidade espiritual. As imagens espirituais
coletlvas, como parte da realidade, não são substâncias estáticas se
não unida?e de sentido da vida real espiritual, atos espirituai� . A
.
r�alidade e a de uma atu�lização funcional, de uma reprodução, pre
_ _
Cisamente de uma suJeiçao
com continuidade espiritual constante ..."
"Dess �e, o Estado não é um todo passivo que deixe escapar as
. sas man f staç�es de vida, leis, atos diplomáticos, sentenças,
dive
�
��
medidas admmtstrauvas. O Estado encontra-se contido, sobretudo,
em cada uma dessas manifestações de vida, enquanto são demons
trações de uma totalidade espiritual coerente, na qual verificam-se
renovações e progressos cada vez mais importantes, tendo sempre
_
como obJeto final essa mesma coerência."
O Estado é, pois, um vir a ser incessante, uma realidade espiri
tual que permanentemente se renova com a participação e a adesão
de todas as consciências, as quais, enquanto partícipes da finalidade
comum e em seu sentido orientadas, representam a própria realidade
do Estado expressa em atos e funções.
"O Estado (para empregar aqui a célebre caracterização da Na
ç�o, segundo Renan) vive de um plebiscito que se repete todos os
dtas. Este fato da vida estatal é, por assim dizer, a sua substância
medular, e é este fato que eu denomino integração"6•
_

.
. 6 S men , Verfa�sung und Verfassungsrecht (Constituição e direito consti
tucwnal), L�,psta, Mumque, 1928, p. 18 e s. Para uma síntese do pensamento de
Smend, v. Vtce �te Gay, Qué es e/ marxismo, qué es e! fascismo, Barcelona, 1 934,
p. 239- ?7 ; e Mtguel Reale, Fundamentos do direito, cit., 2. ed., cap. VII, n. 53 e a

Com o termo integração, Smend indica, por conseguinte, a ade
renovada pelos indivíduos e grupos, por meio de
constantemente
são
e
de
atos
funções, à idéia diretora da comunidade, aos valores ou às
"imagens espirituais coletivas", de maneira que o Estado é visto como
uma realidade espiritual dinâmica, em perene vir a ser. Desse princí
pio Smend tira a conclusão que a política deve se orientar no sentido
de realizar uma concordância entre as instituições jurídicas, por na
tureza estáticas, e o dinamismo da realidade sociológica e histórica,
distinguindo entre Governo e Administração, porquanto as funções
governamentais são políticas e de integração, e as atividades admi
nistrativas são de ordem técnica7•
30. Contra Jellinek, Georg Mayer, Anschütz, mas especialmen
te contra Kelsen, o teórico do "integralismo jurídico" declara que o
Estado é uma parte da realidade que se realiza como integração e,
sem desconhecer que existem também categorias racionais, afirma
ainda que a realidade sociológico-histórica do Estado tende a coinci
dir com essas categorias racionais, segundo as contingências de tem
po e de espaço, identificando-se com ela por meio do Direito.
"A lei formulada em uma sociedade política" - consoante afir
ma Vicente Gay, da Universidade de Valladolid, explicando o pensa
mento de Smend - "representa em cada período histórico o grau de
relação entre a esfera real e a esfera do Direito como ideal. Isto não é
empirismo isento de idealidade. Pode-se admitir a existência de ca
tegorias essenciais de concepções teóricas e ideológicas, e, neste sen
tido, uma esfera do Estado e uma esfera de ideologia jurídica, reali
zadas no todo ou em parte. O Estado, no entanto, é sempre uma rea
lidade influída pela espiritualidade social' '8•
Fixados estes pontos, Smend passa a estudar as várias formas
de integração, ou seja, os vários processos segundo os quais a reali
dade social entra cada vez mais em correspondência ou em harmonia
com a estrutura normativa do Estado, desde a integração pessoal re
alizada pelos chefes ou pelos funcionários até a integração funcional
que se exprime, por exemplo, em uma eleição, em um plebiscito.

�

respectiva bibliografia.
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7. Na realidade, por mais que se diga o contrário, tem razão Ferri quando diz
que algo subsiste da antiga distinção entre "atos de império" e "atos de gestão".
8. Vicente Gay, op. cit., p. 244.
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Pois bem, a integração, diz ele, pode ser de duas espécies, ou é
dinâmico-dia/ética ou é puramente estática.
A integração dinâmico-dialética é aquela na qual se verifica a
fixação dos fins políticos desejados pela vontade geral, mediante as
lutas da opinião pública, as eleições, as discussões parlamentares, ou
plebiscitos etc., tal como se verifica no Parlamentarismo que é, por
si mesmo, uma forma de Estado.
A integração estática, ao contrário, caracteriza-se pela ausência
de participação ativa do povo na revelação dos fins políticos que de
vem ser integrados como expressão da unidade mesma do Estado.
A cada uma dessas formas de integração Smend faz corresponder
uma forma especial do Estado (Democracia e Monarquia), apresen
tando, assim, mais um critério para a classificação das formas de
Estado segundo a natureza dos fatores de integração9•

CRÍTICA DA DOUTRINA DE SMEND
31. Se examinarmos bem a fundo a posição de Smend, verifica
mos que a sua teoria jurídica é tão unilateral como a de Kelsen que
aprecia apenas o elemento jurídico da organização política e identi
fica o Estado com o Direito.
Jellinek, Anschütz e Georg Mayer haviam dito: o Estado, en
quanto social, é uma realidade histórico-cultural; enquanto jurídico,
é uma abstração ideal. Era uma espécie de compromisso. Como ad
mitir essa dupla existência do Estado? Como compreender uma rea
lidade que era, ao mesmo tempo, uma pura abstração?
Kelsen e seus continuadores optaram pela negação do Estado
como realidade social, e aceitaram o Estado como abstração: o Esta
do é o Direito, e o Direito é uma pura norma.
Smend, rejeitando também o paralelismo de Jellinek, aceitou o
Estado como realidade, mas "enquanto realização espiritual e idên-

9. Vide Veifassung und Veifassungsrecht, cit., p. 49 e s. e também Kelsen,
que faz a exposição e a crítica desses princípios em sua Teoría general de! Estado,
trad. de Legaz y Lacambra, Barcelona, 1 934, p. 3 2 1 , 4 1 5 e s. e 520 e s. Vide,
também, R. Zippelius, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 35 e s.
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tico a ela". Dessarte, sendo o Estado a própria realidade espiritual,
ele declara que nada de teleológico pode existir fora dele, e que to
dos os valores estão imanentes na constituição. Desapareceria, as
sim, aparentemente, a dificuldade do problema das relações entre o
Estado e o Direito, porque este passaria a ser um instrumento daque
le, a expressão da integração que o Estado realiza de todos os valores
culturais, de uma dada sociedade. O que Smend faz, portanto, é fun
dir ser e dever ser com o vir a ser da realidade espiritual do Estado,
mediante um processo, o processo de integração.
32. Não será errôneo, pois, dizer que Smend dá roupagem nova
a idéias elaboradas em sentido análogo por outros pensadores, se
gundo os quais o Estado representaria uma soma de todas as vonta
des e subjetividades, um eu coletivo que seria a representação do eu
de cada um. Da doutrina de Smend partiram, com efeito, alguns ju
ristas para a afirmação da realidade objetiva do espírito coletivo, que
seria para o Estado o que a alma é para o corpo.
Nessa concepção, como explica Harold Laski, o Estado consti
tui o aspecto mais elevado de nós mesmos: sendo e agindo, represen
taria todas as coisas que seríamos ou faríamos nós mesmos, se da
vontade com que desejamos pudesse ser separado o transitório, o
imediato, o irracional. "É por assim dizer, o fim último e permanente
que desejaríamos alcançar, em derradeiro termo, depois d� uma ex
periência pessoal realizada segundo direções erradas e deseJOS extra
viados"10. Veremos, em seu lugar, a parte de verdade contida nesta
última tese, e o erro dos que afirmam, por outro lado, que o Estado só
possui fins redutíveis aos indivíduos, como se o "bem comum" coin
cidisse sempre com o que o homem julga ser o seu próprio bem.
A falha que notamos na concepção de Smend, e que faz a sua
doutrina descambar para o totalitarismo, consiste em desconhecer que
a integração dos indivíduos no Estado não pode significar absorção
das partes pelo todo. Se os homens fossem iguais por natureza, se
.
todas as vontades fossem coincidentes, não há dúvida que a doutnna
de Smend seria verdadeira: o Estado coincidiria com a própria socie
dade, o Estado representaria a unidade dinâmica de todos os valores.

1932,

10. Harold Laski, El Estado moderno, trad. de Gonzales García, Barcelona,
I , p. 20 e s.

v.
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É preciso, no entanto, notar que os homens são desiguais por
natureza e que, consoante ensinamento do já citado professor de Lon
dres, a liberdade concreta é uma expressão dessa desigualdade, uma
vez que o nosso verdadeiro eu "é o eu que permanece isolado de seus
semelhantes e contribui, com o fruto de sua meditação isolada, ao bem
estar coletivo, herança de esforços comuns que deve imperar na vida" 1 1 •

33. Em verdade, a teoria de Smend é inaceitável, porquanto o
homem nunca se entrega de todo ao Estado, e somente se integra na
ordem estatal à medida e à proporção que o Estado lhe reconhece uma
esfera autônoma de pensamento e de ação. Sendo os homens seres
livres, a participação na vida do Estado não pode deixar de ser uma
integração de liberdade, o que quer dizer que o processo de integração
implica, ao mesmo tempo, uma especificação, uma discriminação, uma
atribuição de poderes e faculdades a cada parte no todo.
34. No entanto é preciso convir que há na teoria de Smend,
inaceitável como sistema, algumas observações, que não serão total
mente originais, mas que merecem ser conservadas pela Ciência do
Direito.
Como diz Leibholz, na concepção de Smend, a conexão espiri
tual, que deve existir entre a norma e a realidade, implica a conside
ração da Constituição, não só como norma mas também como reali
dade e, mais precisamente, como realidade integrante. Com efeito,
segundo o ilustre jurista, uma Constituição regula o complexo e per
manente processo de integração pelo qual a vida social é vida do
Estado12•

l l . Harold Laski, loc. cit. Estas considerações sobre a liberdade são ampla
mente desenvolvidas por esse autor em seu livro Liberty in the modem State, tradu
zido em francês por Armando Daudier, sob o título La liberté, Paris, 1938.
12. Leibholz, La formazione dei concetti nel diritto pubblico, Riv. Int. Fi!.
Dir., 193 1 , fase. 3, p. lO e s. Não se deve, em verdade, considerar uma Constituição
no seu significado formal, mas também em seu significado substancial, que nos é
dado pela organização complexa na qual o Estado se concretiza. Como escreve
Biscaretti di Ruffia, "a constituição é um edifício, e este não se confunde com a
planta que o arquiteto traçou como guia para quem o deverá construir ou para quem
nele deverá se mover", Contributo alia teoria giuridica dellaformazione degli Stati,
Milão, 1 938, p. 46.
A essa orientação obedeceu o livro de Cândido Mota Filho, O conteúdo polí
tico das constituições, São Paulo, 195 1 .
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Esta tese fundamental de Smend prende-se à doutrina de Hegel,
para quem a Constituição é o conjunto das instituições que tutelam
os interesses dos indivíduos, de sorte a se comporem os interesses
particulares em uma unidade que é a própria unidade do Estado, sen
do formada pela permanente participação de todos na vida coletiva,
pois que o bem geral não é senão a expressão justa e superadora do
bem de cada um.
A tese de Smend, sob vários aspectos, é uma remodernização
da teoria de Hegel segundo a qual a Constituição de cada povo tem o
seu fundamento e significado na consciência de cada povo, idéia esta
que a Escola Histórica desenvolveu amplamente reagindo contra o
apriorismo contratualista do século XVIII 1 3•

35. Outro ponto digno de atenção é a aplicação ao Estado do
princípio que Renan estabelecera para a vida das nações, isto é, a
apreciação do Estado como "um plebiscito de todos os dias". Em
verdade, o Estado de Direito, tal como se põe o Estado Moderno,
exige uma permanente adesão de consciências livres ao sistema de
idéias político-sociais que serve de base à atividade dos governantes.
Sem essa adesão de consciências ao regime, a Constituição nunca
chega a ser um sistema de leis vitais. Segundo Smend, em verdade, a
Constituição é o ordenamento jurídico do Estado e, mais exatamen
te, da vida na qual o Estado tem a sua realidade, ou seja, do processo
de integração. O sentido desse processo é o da incessante renovação
da vida total do Estado, e a Constituição é o ordenamento legal das
partes singulares desse processo 1 4•
Referindo-se a essa concepção de Smend, o ilustre mestre do
institucionalismo, Maurice Hauriou -para quem o Estado, aliás, apre-

1 3 . Vide adiante, cap. VII, n. 9. É por este e outros motivos que geralmente
Hegel é apresentado como campeão da teoria da integração do indivíduo na comuni
dade. Cf. Vermeil, La pensée politique de Hegel, in Études sur Hegel, Paris, 1 93 1 .
Compare-se a idéia que Smend tem de "constituição" com a exposta por Hegel em
seus Lineamenti di filosofia dei diritto, trad. de Messineo, Bari, §§ 272 e s.
14. "A Constituição é o ordenamento jurídico do Estado, mais exatamente da
vida, em que ele desenvolve a sua vida real, a saber, o seu processo do integração. O
sentido deste processo é o constante restabelecimento da totalidade da vida do Esta
do, e a Constituição é a norma legislada das partes individuais desse processo",
Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, cit., p. 1 8-20, 40-7; vide Carl Schmitt,
La defensa de la constitución, Barcelona, 1 93 1 .
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senta três elementos: o poder, a unidade espiritual da Nação (elemento
consensual) e "o empreendimento da coisa pública, elemento ideal,
apropriado para polarizar o consenso, tanto o dos órgãos do governo
como o dos membros da nação" - Hauriou observa, judiciosamente,
que a idéia é engenhosa, mas que se deve observar que nem toda a
instituição do Estado repousa sobre um plebiscito quotidiano15•
Evitando pôr como fundamento do Estado "o perigoso erro
napoleônico do apelo ao povo", o eminente "doyen de Toulouse"
declara que não se deve falar apenas em consentimento nas formas
"que se juntam em um ato, tal como o acordo" (Vereinbarung), mas
também, e especialmente - o que está de acordo com a sua concep
ção institucional - em consentimento costumeiro.

"O Estado", esclarece ele, "não repousa sobre um contrato so
cial, nem tampouco sobre uma constituição política que contenha
alguns artigos, e que possa ser revista todos os dias, à mercê das
maiorias momentâneas. O que há de permanente no Estado é basea
do sobre algo de mais firme que 'o plebiscito quotidiano' , ou seja,
sobre o consentimento costumeiro, que acaba por tomá-lo um 'velho
costume" 1 6•
Hauriou completa a tese de Smend, dá-lhe um cunho mais socio
lógico, não sendo demais notar que há um outro ponto de contacto
entre os dois autores: a idéia de um fim comum como elemento es
sencial à ordem estatal, idéia essa que explica a natureza do poder e
da soberania e constitui, no dizer de Hauriou, "a alma do Estado".
Segundo os institucionalistas, como Hauriou e Renard, o Esta
do, por ser uma instituição, não pode deixar de ser a concretização
de uma idéia objetiva que recruta adesões no meio social, uma ade
são renovada sob forma de consenso costumeiro.
É a idéia objetiva, ou, para usarmos expressões mais compre
ensíveis, é o ideal comum, o sistema de valores em tomo do qual os
homens todos se congregam, que mantém e vivifica o Estado, o qual
não poderia subsistir só mediante o aparelho coativo do Direito.

15. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2. ed., Paris, 1929, p. 86-96.
16. Hauriou, Intr., in Précis de droit constitutionnel, Paris, 1929, p. 15.
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Se para Smend o Estado é o resultado de um processo de
integração, para Hauriou e Renard a instituição não é menos o pro
duto de uma integração de homens em razão de uma idéia objetiva a
realizar, sendo que no Estado a integração se opera segundo "a idéia
da coisa pública, que, justamente, destina-se a se tomar o suporte da
soberania do Estado" 17•

ANTECEDENTES ARISTOTÉLICOS E TOMISTAS
DA DOUTRINA ORGÂNICA
36. É bastante antiga a idéia de que o desenvolvimento da so
ciedade obedece a um processo de integração, em virtude do qual o
corpo político não constitui uma simples resultante de indivíduos ou
de interesses que se somam, mas representa, ao contrário, uma uni
dade orgânica na qual as partes componentes se conservam distintas
do todo, embora subordinadas aos fins comuns indispensáveis à con
vivência.
Pode-se dizer que essa idéia já se encontra expressa, de manei
ra mais ou menos clara, pelos autores que, desde as primeiras cogita
ções feitas no mundo ocidental sobre a natureza da associação polí
tica, notaram semelhanças entre esta organização e a do corpo hu
mano. O que dá ao organicismo visos de verdade é exatamente o
fato de pôr em evidência o caráter especialíssimo da unidade social,
pois a sociedade não constitui um ser substancialmente diverso de
seus elementos componentes, que mantêm sempre intangível a pró
pria individualidade, mas representa uma realidade que se não con
funde com as partes que a compõem. Daí a teoria que, acertadamen
te, vê na sociedade uma unidade de ordem e não uma unidade subs
tancial. Daí, ainda, os princípios fundamentais que - repudiando
tanto o individualismo que não admite a existência de fins sociais
irredutíveis ao indivíduo, quanto o totalitarismo que reduz o indiví
duo à sociedade ou ao Estado - sustentam ser o Estado, ao mesmo
tempo, fim e meio: fim relativamente à atividade que é peculiar ao
todo e não resulta de simples soma de interesses individuais; meio

17. Hauriou, op. cit., p. 96-7. Sobre estes pontos, vide o já citado trabalho
de De1os, in Arch. Phil. du Droit et Soe. Jur., 1-2, p. 8 1 e s.
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relativamente à atividade que cada homem conserva como própria,
formando o núcleo de sua personalidade18•

37. A doutrina, segundo a qual o Estado representa contempora
neamente um fim e um meio, é doutrina que nos vem de Aristóteles,
para quem o Estado é, ao mesmo tempo, unidade e multiplicidade. A
concepção da unidade estatal como integração harmônica do
multíplice constitui uma das mais profundas e imperecíveis observa
ções aristotélicas.
Assim é que o estagirita aponta o Estado como a etapa final de
um longo desenvolvimento de integração. À medida que se vai da
fatru1ia às vilas e das vilas à polis, ele observa uma diferenciação
crescente, uma heterogeneidade nas partes e nas funções. A fami1ia é
mais homogénea, mais simples, mais uniforme que o Estado, que é
mais heterogéneo, complexo, multiforme.
De mais a mais, as partes componentes devem participar da
comunhão política representando valores diferentes que possibili
tem uma troca de serviços ou de utilidades; devem, em segundo lu
gar, conservar algo de semelhante, porquanto se unem para o bem de
todos. "Dessarte", esclarece Léon Robin, "há no Estado divisão e
unidade do trabalho, como entre os marinheiros diversamente
especializados de uma mesma equipagem"19•

O Estado, pois, é uma etapa final do desenvolvimento histórico,
mas representa mais que o simples resultado desse processo de pu
ros fatos, porquanto, além do fato material da existência de fami1ias
e de vilas em um dado território, é necessário um elemento de ordem
espiritual para que se possa dizer: "O Estado existe". Esse elemento
é a consciência do bem comum: "Uma vez que todos fazem tudo por

amor do que lhes parece o seu bem, é evidente que todas as associa
ções tendem a um bem; e acima de todas as associações tende ao
bem, ou melhor, ao supremo dentre todos os bens, aquela associação
que a todas supera e compreende: a associação que chamamos Esta
do ou sociedade política20•

38. Também em Santo Tomás de Aquino encontramos precio
sobre a justa maneira de conceber a natureza real
ensinamentos
sos
da sociedade política.
Santo Tomás evita cuidadosamente tanto os perigos do indivi
dualismo, que reduz a organização estatal a uma simples criação ar
bitrária do espírito, a uma pura abstração mental, quanto os excessos
daqueles que fazem do Estado uma espécie de substância à parte,
caindo em um realismo condenável.
Conforme uma bela síntese feita por Louis Lachance, a socie
dade é considerada na doutrina tomista como uma "multidão", uma
"ordem" e um "todo". A idéia de "multidão" implica uma pluralidade
de sujeitos e uma certa unidade, pressupondo, pois, uma perfeita au
tonomia interna dos sujeitos e um termo final único - o bem co
mum - em virtude do qual a unidade de ordem se funda.
A idéia de ordem envolve a de proporção: "Omnis ordo proportio
quaedam est"; e, ao mesmo tempo, exige a distinção dos sujeitos e a
respectiva comunicação com o todo: "Ordo duo requirit, scilicet
ordinatorum distinctionem et communicantiam distinctorum ad
totum". Em terceiro lugar, a ordem implica uma desigualdade, a prio
ridade ou a posterioridade, de sorte que a hierarquia social não de
corre da superioridade de certos homens como tais, mas da superio
ridade que possuem relativamente ao fim comum sobre o qual a or
dem social se funda.

A idéia de todo evoca a idéia de solidariedade entre as partes,
devendo-se distinguir o todo que absorve as partes, o todo que deixa

•

18. Veremos, ao tratar do fundamento e dos limites da soberania, a impor
.
tancta fundamental dessas afirmações preliminares. Sobre a concepção do Estado
como meio e fim, vide Miguel Reale, O Estado moderno, 3. ed., Rio, 1 936, p. 1 6 1
e Atualid� es de u m mundo antigo, Rio, 1 936, especialmente o s caps.
mtttulados "Pohttca de Aristóteles" e "Política de Platão".
19. Aristóteles, Ética a Nicômaco, V, 8, 1 133, Pô!. III, 4. Cf. Léon Robin, La
pensée grecque et les origines de l' esprit scientifique, Paris, 1923 p. 322-3. Vide
também os nossos livros Atualidade de um mundo antigo, Rio, 1 936, p. 1 73 e s.; e
O Estado moderno, cit., p. 1 63-4. Cf. R. Zippelius, Geschichte der Staatsideen, 2.
ed., Munique, 1 97 1 , p. 1 8 e s.
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20. Aristóteles, Política, I, 1, 1 252 - III, 5, 1 280, III, 6, 1 280 e III, 7, 1 283;
Léon Robin lembra acertadamente que, segundo Aristóteles, o Estado é um todo de
composição, na qual as partes conservam a sua individualidade (op. cit., p. 322).
Cf. Louis Lachance, O. P., Le concept de droit selon Aristote e S. Thomas, Montre
al-Paris, 1 923, espec. p. 355 e s. Daí concluímos, com autorizados autores, que o
Estado para Aristóteles é, ao mesmo tempo, um meio e um fim. Cf. Miguel Reale,
O Estado moderno, cit., 3. ed., São Paulo, 1935.
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a cada parte a sua natureza, mas lhe tira a independência de movi
mentos, e, por fim, o todo no qual as partes obedecem a um movi
mento de conjunto conservando o seu ser e a sua operação própria. A
sociedade dos homens, como a das abelhas e das formigas, é um

todo desta última espécie, e "o todo que forma a coletividade civil ou
a fanu1ia não possui senão unidade de ordem, a qual não lhe confere
uma unidade absoluta (non simpliciter unum)21•
Embora, pois, a cidade não possa ser considerada uma unidade
absoluta, porquanto não subsistiria sem os indivíduos que a inte
gram, ela é uma realidade

sui generis, uma unidade "de ordem", ou,

como dizemos nós, uma "unidade de integração".

tomistas, fornecendo elementos preciosos à Jurisprudência e esclare
cendo o significado do processo de integração na formação do Esta
do e da ordem jurídica.
Sem nos esquecermos da contribuição notável de Hegel, deve
mos nos referir, embora sumariamente, à corrente dos

organicistas

que - originando-se em parte da Escola Histórica de Savigny e Puchta
- compreende diversas escolas, em geral caracterizadas por não re
duzirem o todo social às suas partes componentes, embora descambem
às vezes para o errp oposto de sacrificar o indivíduo pelo todo.
Seria tarefa das mais difíceis e ingratas tentar uma classificação
das teorias orgânicas do Estado23, mas para as finalidades de nosso

"Cada agregado político", escreve o citado Louis Lachance, "for
ma um sistema fechado de relações morais. Tem suas aspirações, seu
querer, seus privilégios, sua autonomia. Impõe-se, às vezes flagran
temente, sobre seus vizinhos. Conserva-se mediante uma energia que
não toma emprestada de nenhum outro. Santo Tomás diria: "ele se
basta a si mesmo"22•

AS DOUTRINAS ORGÂNICAS DO ESTADO
39. Já encontramos, por conseguinte, em Aristóteles e Santo
Tomás, os princípios de uma teoria que colhe as características es
senciais desta realidade

sui generis que é o Estado.

Após um intervalo de puro racionalismo, durante o qual se pre
tendeu ingenuamente "construir a sociedade e o Estado" associando
indivíduos como a psicologia analítica associava imagens, e como
reação neces sária contra as arbitrariedades do contratualismo
jusnaturalista dominante no século XVIII, teve início no século pas
sado uma volta salutar às antigas concepções sobre a natureza da
sociedade dos homens.
Compreende-se, dessarte, o alto valor dos estudos elaborados
por quantos se empenharam em renovar as análises aristotélico-

2 1 . Comm. Eth. L. I, lec. I. Cf. Louis Lachance, loc. cit.
22. Louis Lachance, op. cit., p. 368. Cf. S. Deploige, Le conflit de la mora/e
et de la sociologie, Paris, 4. ed.
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23. A dificuldade da classificação está na variedade de critérios adotados pe
los vários organicistas, de sorte que, não raro, os que rejeitam o organicismo bioló
gico chegam (como Bluntschli, Schâffie e Lilienfeld) a exageros que nem mesmo os
mais fascinados pelas ciências naturais seriam capazes de sustentar, tais como, por
exemplo, estabelecer sexos para o Estado e a Igreja, descambando para o terreno
ilusório das metáforas antropomórficas. Explica-se, por isso, a divergência dos ex
positores, que ora colocam determinado autor em uma escola, ora em outra, quando
não o fazem aparecer em todas as tendências simultaneamente . A única diferenÇa
que existe entre certos orgânico-éticos e orgânico-biológicos é que os primeiros
forçam o paralelismo entre o homem e a sociedade ou o homem e o Estado sabendo
que estão usando de metáforas elucidativas, ao passo que os outros aceitam as seme
lhanças como expressão de uma identidade real. Cf. Getell, que distingue o
organicismo psíquico (Stahl, Gierke, Gores), o biológico (Zaccharia, Fratz,
Bluntschli), o social (Comte, Saint Simon, Spencer), não se sabendo bem como
classifica Novicow, Lilienfeld, Schâffie, Worms, Fouillée, Lester Ward etc. (Getell,
História de las ideas políticas, trad. de Gonzales García, Barcelona, Buenos Aires,
1930, v. 2, p. 256 e s. Arnaldo de Valles, em sua Teoria giuridica delta organizzazione
de/lo Stato, Pádua, 193 1, v. 1, p. 1 5 e s., discrimina as teorias orgânicas em biológi
ca, psicológica, ética (nesta categoria incluindo Bluntschli e Lilienfeld. . .), histórico
orgânica e social, mas sem pretender dar uma verdadeira classificação. Cf. ainda
Jellinek, Dottrina generale, cit., p. 320 e s.; Fischbach, Teoría general dei Estado,
trad. de Luengo Tapia, 2. ed., Barcelona, Buenos Aires, 1920, p. 25 e s . ; Duguit,
Traité de droit constitutionnel, 3. ed., Paris, 1927-1 928, v. I, p. 6 1 2 e s., v. 2, p. 19 e
s.; Squillace, Le dottrine sociologiche, Milão-Palermo, 1 903, p. 70 e s.; e Kelsen,
Teoría general dei Estado, cit., p. 1 3 e s. Note-se que as mais disparatadas conclu
sões políticas foram tiradas da concepção orgânica do Estado, desde o individualis
mo de Spencer à tese da soberania do monarca, sustentada por Zaccharia. Nem seria
possível estabelecer limites precisos entre as múltiplas correntes que se formaram
no próprio organicismo naturalista, onde se notam a tendência biorganicista de Worms,
Schâffle, Lilienfeld (teoria da herança, das raças, da seleção etc.), a evolucionista,
de Spencer, Lester Ward, Espinas, e a darwinista, de Gumplovicz e Ratzenhofer etc.
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trabalho bastará acentuar os pontos essenciais, e especialmente aquele
que foi posto em relevo por Gierke, cuja posição, aliás, não se con
tém plenamente nos limites do organicismo.
Costumam os autores distinguir lato sensu, o organicismo ético
do organicismo biológico, com a primeira dessas expressões abran
gendo os estudos que não partem da consideração do Estado como um
organismo biológico, mas, sim, do Estado como um organismo de
ordem ética, isto é, como uma unidade superior que integra os indiví
duos e que não pode ser explicada pela vontade, pelos interesses, pelos
comportamentos ou pelas finalidades individuais. O núcleo central dessa
tendência, de que Gierke é o máximo intérprete, abstração feita dos
exageros em que muitos incorrem, consiste em reconhecer que a socie
dade e o Estado não são formações artificiais, admitindo-se a existên
cia real de um todo coletivo como uma espécie de unidade viva forma
da por homens solidarizados e orientados segundo fins comuns que
ultrapassam os fins do " indivíduo como indivíduo".
Esta doutrina teve o mérito de pôr em relevo a natureza históri
co-cultural do Estado e a característica sui generis da realidade so
cial, não obstante as suas comparações forçadas e a ambigüidade do
conceito de organismo. Reforçou e completou as afirmações da Es
cola Histórica sobre a natureza real da nação ou do povo, reagindo ao
mesmo tempo, poderosamente, contra o apriorismo contratualista24•
O que, porém, mais de perto nos interessa é notar que o
organicismo lançou nova luz sobre o processo de integração a que
24. Bluntschli reconhece expressamente esses méritos à Escola Histórica,
apresentando-a como antecedente imediato do organicismo. Em verdade, o con
ceito de que a Nação é uma realidade distinta, irredutível aos seus elementos
componentes, assim como a idéia de que o Estado é um todo que se deve conceber
como uma pessoa, encontra-se amplamente desenvolvido na obra de Müller, de
Savigny etc. Cf. a obra de Alexandre Correia, Concepção histórica do direito,
onde se apontam os méritos e os exageros da escola sobre a "consciência nacio
nal", e a concepção orgânica do Estado, e de Dei Vecchio, Filosofia dei derecho
etc., v. I , p. 1 53-260 e 292 e s., e de Miguel Reale, Fundamentos do direito, cit.,
cap. II. Vide também Icilio Vanni, I giuristi della scuola storica in Germania, in
Saggi di Filosofia Sociale e Giuridica, Bolonha, 1 906. Neste ensaio, o j urista
italiano põe em evidência os elementos de organicismo da Escola Histórica, e,.
embora pretenda provar o contrário, no-la apresenta como precursora da Filosofia
Positiva, pelo menos em sua aplicação nos domínios do Direito.
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obedece uma sociedade determinada à medida que os fins se tomam
mais preciosos e a solidariedade se faz mais íntima.
Os teóricos do organicismo souberam, em suma, dar valor à
concepção do povo como uma unidade de ordem, compreendendo,
como dissera Emanuel Kant, repetindo ensinamentos de Aristóteles
e de Santo Tomás de Aquino, que "produto organizado da natureza é
aquele no qual tudo éfim e reciprocamente também meio"25•

POSIÇÃO DE SPENCER
E DA ESCOLA POSITIVA ITALIANA
40. No sistema de Spencer encontramos uma renovação dos
princípios organicistas, mas se enquadra menos no sistema de uma
concepção biológica do que nas linhas de uma explicação mecanicista
do universo e da sociedade.
Na teoria spenceriana, o Estado é órgão integrador e a socieda
de é um organismo, um superorganismo, ambos sujeitos às mesmas
leis segundo as quais, em toda ordem de seres, verifica-se uma pas
sagem da homogeneidade indefinida, incoerente, confusa, para a
heterogeneidade definida, coerente, coordenada26•

Na doutrina do filósofo e sociólogo britânico, todo incremento
de complexidade estrutural implica um correspondente incremento
de complexidade funcional, uma vez que a evolução é sempre

25. Kant, Critica deZ giudizio, trad. de Gargiulo, Bari, 1 907, § 75. Da concep
ção do povo como unidade de ordem resulta a idéia fundamental de que o Estado é,
ao mesmo tempo, meio e fim, conforme expomos em nosso Estado mode mo, cit., p.
,
162 e s. Neste sentido, vide também Bluntschli, Théorie générale de l' Etat, cit.
26. Spencer, Príncipes de sociologie, Paris, I, §§ 1 .0 e 2.0, First principies,
Londres, 1922, parte II, cap. XXIX. Note-se que, para Spencer, a sociedade é o
organismo, sendo o Estado apenas um órgão. Outros organicistas, ao contrário, con
sideram o Estado como organismo e apresentam a Nação como órgão do Estado. Cf.
Duguit, Ioc . cit. Dessarte, Spencer procurou harmonizar as premissas organicistas
com as suas concepções individualistas, confundindo, na realidade, Estado com
Governo e incidindo em uma contradição que tem sido geralmente apontada pelos
tratadistas. Sobre o individualismo contraditório de Spencer, cf. H. Michel, L'idée
d' État, Paris, 1 895.
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integração de matéria e dispersão de movimento. Assim sendo, a
cada integração de elementos no todo corresponde um aumento de
diferenciação nas partes componentes e vice-versa:
"Sabemos que, enquanto um agregado fisicamente conexo, como
o corpo humano, vai crescendo e assumindo a estrutura geral, cada
um dos seus órgãos faz o mesmo; que, à medida que cada órgão vai
se desenvolvendo e se diferenciando dos outros, realiza-se um pro
cesso de diferenciação e integração dos tecidos e dos vasos que o
compõem" ... e "à medida que cada indivíduo se desenvolve, desen
volve-se também a sociedade da qual é uma unidade insignificante
etc.", pois "a evolução social é uma parte da evolução universal, no
tando-se tanto em uma como na outra um processo para um volume
maior, uma coerência, uma multiformidade e uma precisão maior"27.

41. Influenciados diretamente por Spencer são os estudos dos
grandes juristas italianos que lançaram as bases da chamada "escola
científica", tais como Cogliolo, Icilio Vanni e Puglia, os quais tratam
com grande atenção do processo de integração, chegando mesmo a
apresentar a integração como lei ou princípio fundamental.
"No desenvolvimento do Direito", escreve o eminente Cogliolo,
"acontece o que acontece nos organismos e em todos os fenômenos
do mundo: de um todo vai desaparecendo a primitiva homogeneidade,
as funções tomam-se mais particularizadas e distintas, os órgãos ad
quirem cada qual uma fisionomia própria, até mesmo as pequenas
diferenças aumentam e a mesma se divide em partes diversas e aper
feiçoadas; de outro lado e contemporaneamente, verifica-se a coor
denação em conceitos gerais, as várias funções cooperam para um
escopo complexo, o sistema se desenvolve e reúne a multiplicidade
das cousas em princípios vastos e superiores"28•

27. Spencer, First principies, loc. cit., e Principes de sociologie, t. 2, § 27 1 .
Idêntico é o pensamento de Schâffle, para quem " a vida social deve ser compreendi
da como a mais alta, universal e consciente integração e diferenciação de todas as
espécies de matéria orgânica e inorgânica, de todas as forças naturais o sociais". Cf.
Angelo Vaccaro, Intr., in Le basi del diritto e dello Stato, Turim, 1 893.
28. Cogliolo, Filosofia dei diritto privato, Florença, 1 9 1 2, p. 34; na mesma
?r em de idéias, vide Ferdinando Puglia, Saggi di filosofia giuridica, no ensaio
mtltulado "Degli organismi sociali", 2. ed., Nápoles, 1 892, p. 174 e s.

�
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O que Cogliolo diz do desenvolvimento do Direito ele repete
explicar
a estrutura do Estado, a divisão dos poderes, os direitos
ara
p
individuais
etc.
deveres
e
42. lcilio Vanni, que sabe distinguir e reconhecer a parte de
verdade contida nas teorias organicistas, declara que o concurso per
manente dos membros de uma unidade orgânica para a realização
concorde dos fins comuns "resulta de uma diferenciação de órgãos e
de funções, de tal maneira que cada órgão realiza uma função distin
ta; e resulta também da combinação do trabalho distribuído, de sorte
que se estabelece entre as partes uma estreita dependência mútua,
isto é, aquele consensus em virtude do qual uma parte não poderia
existir e muito menos funcionar sem as outras, nela repercutindo
tudo o que se passa nas restantes"29•
Eis aí bem clara a noção de coordenação social que sempre se
verifica em conexão íntima com um processo de diferenciação. Pen
samos, aliás, que não é possível isolar um processo de outro, a não
ser mentalmente. Em verdade, a integração é, ao mesmo tempo, par
ticipação dos indivíduos à vida do todo e reconhecimento que o todo
faz da individualidade dos membros componentes. O princípio de
integração, em última análise, é princípio fundamental para a ciência
jurídica, pois exprime a harmonia que deve existir entre as partes e
entre as partes e o todo, visto como integração implica diferencia
ção, atribuição de direitos e estabelecimento de garantias.
É por todos esses motivos que lcilio Vanni escreve que "toda a

evolução histórica do Direito se realiza no sentido de um processo
de diferenciação e de integração", esclarecendo que "por diferen
ciação se entende uma crescente complexidade, um acréscimo de
partes e de atributos, distinção do que é confuso, aquisição de formas
definidas, de órgãos e de funções especiais. Por seu turno, integração
significa redução à unidade, coordenação, sistematização"30•

43. Seguindo orientação análoga, V. E. Orlando aceita o princí
pio de integração (e de diferenciação) como uma "lei geral da socia29. lcilio Vanni, Lezioni di filosofia dei diritto, Bolonha, 1908, p. 170 e s.
No mesmo sentido se manifestou Cimbali, como veremos na nota 34 infra.
30. Icilio Vanni, Lezioni, cit., p. 237 e s. O ilustre jurista da escola positiva
trata amplamente desta questão em toda a 3." parte do seu livro.
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bilidade humana", considerando-o indispensável à compreensão das
relações da sociedade e do Estado.
Criticando certas afirmações de Jellinek, o insigne constitucio
nalista italiano observa que, se é certa a lei segundo a qual toda rela
ção social determina relações de dependência, não é menos certo que
esta lei representa "urna manifestação perfeitamente simultânea de
urna lei geral que regula todos os fenômenos sociais", que é a lei de
integração3 1 •
Sendo o Estado um grupo social, urna "forma específica do fe
nômeno genérico da sociabilidade humana", é preciso convir que a
organização estatal está sujeita a urna "lei de integração pela qual
todos os homens que por aquele fim (pelo fim por eles consciente
mente fixado) cooperam são subordinados àquelas limitações da pró
pria liberdade, onde se toma possível a união das forças individuais
para alcançar o fim comurn"32•
Orlando aceita, corno se vê, a lei de integração, afirmando que
"todas as relações humanas, mesmo consideradas da maneira mais
espontânea, aparecem subordinadas a urna lei de coordenação, a qual
não é menos verdadeira mesmo agindo de forma não aparente e em
contraste, até, com a liberdade aparente e a espontaneidade dos vá
rios atos"33•

3 1 . V. E. Orlando, Note à dottrina generale de Jellinek, p. 276. Nesta mes
ma obra, ele sustenta contra o professor germânico a existência de leis sociais,
escrevendo: "Pode-se todavia afirmar a existência de não poucas leis sociais, e
não são de pouca importância. Realmente, não é legítimo definir o fenômeno da
sociabilidade humana como algo determinado por uma lei? E, dado um certo gru
po social, não obedece ele à lei de coordenação? ..." (p. 252 e s.).
32. Ibidem, p. 274-6.
33. lbidem, p. 275. Note-se que Orlando se afasta de Spencer em vários pon
tos. Em primeiro lugar, ele repudia o monismo evolucionista, negando haja identi
dade entre o mundo social e o físico-orgânico, e declarando inadmissível a transpo
sição de leis de uma para outra ordem de fenômenos. "Na teoria spenceriana", escre
ve ele em seguida, "a sociedade é o organismo, e o Estado é o órgão integrador. Ora,
isto está em contradição com o princípio fundamental por nós já estabelecido e pelo
qual as duas noções de Estado e de Sociedade coincidem em extensão, diferencian
do-se em qualidade, e pelo qual o Estado não é uma parte da sociedade (órgão) mas
sim a própria sociedade enquanto alcança uma organizaçãojuódica". V. E. Orlando,
Principii, cit., p. 30 e s.
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Evitando, porém, o sociologismo e procedendo corno jurista, o
antigo mestre de Roma observa que o recon ecirnento d� que o Est�
do é um grupo social ou urna forma especifica do fenorneno g��e
rico da sociabilidade humana, tem um sentido puramente descntlvo
e material. Ele não tira, porém, todas as conseqüências dessa obser
vação, atraído por outras questões.

?

Em verdade é necessário reconhecer que a lei de integração não
ca
expli por si só o fenômeno jurídico e o Estado, assinalando antes
urna tendência que põe a necessidade da organização resultante das
desigualdades naturais dos homens e as obrigações da vida em co
mum.
O certo é que não há unidade social orgânica sem processo de
integração, ou seja, sem que as partes alcancem um certo grau de
individualidade e se coordenem ordenadamente em um todo para a
consecução dos escopos comuns. É por isso que vemos na integração
a expressão sociológica, material, das exigê_ncias do bem co�urn, e,
do ponto de vista jurídico, o elemento rnatenal da ordem que e_ repre
sentada pelo Direito e que só pelo Direito plenamente se realiza.

PRINCÍPIOS DE PETRASIZKI E DE
PONTES DE MIRANDA
44. Além dos autores citados, e sem anteciparmos as referên
cias a Del Vecchio, Villeneuve e outros, podemos lembrar o nome de
Petrasizki, o qual põe em evidência as duas funções do Direito a
:
distributiva e a organizadora, urna vez que a organização da socie
dade nunca pode deixar de ser também urna atribuição de direitos
aos indivíduos e aos grupos, daí resultando a constituição do Estado.
"Na medida em que os direitos e os deveres são valores so
ciais", escreve Sorokin ocupando-se desta parte da teoria de Petrasizki,
"a sua repartição pelo direito equivale à distribuição de todos os va
lores sociais, compreendidos os valores econômicos, entre os mem
bros da sociedade. Neste sentido o papel social do direito é enorme.
É a força que forma toda a organização social, a constituição políti
ca, as instituições econôrnicas, as classes sociais etc.".
"As leis e os tribunais são instrumentos do exercício dessa fun

ção distributiva do direito.
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"A função organizadora é outro aspecto da função distributiva,
porquanto só é possível uma distribuição eficiente de direitos e deve
res, havendo uma autoridade com o poder de impor e assegurar a
distribuição. Daí a organização do Estado, do governo, dos juízes,
das legislaturas, da política; daí a hierarquia das autoridades, as ins
tituições sociais."
"O poder do governo não é mais do que o direito, isto é, o poder
de uma convicção, que atribui aos dirigentes o direito de governar e
aos dirigidos o dever de obedecer"34•
45. No Brasil, este assunto tem sido tratado mais pelos sociólo
gos do que pelos juristas, mas não podemos deixar de nos referir aos
estudos notáveis e originais de Pontes de Miranda.
Embora apegado a princípios monistas de fonte evidentemente
spenceriana, o ilustre jurista pátrio traz uma forte contribuição às
pesquisas sobre a integração social em correlação com um outro
princípio, o da diminuição do quantum despótico.
Segundo Pontes de Miranda, o princípio fundamental evolutivo
da ciência positiva do direito é o da crescente integração e dilatação
dos círculos sociais. "Seria, em outros termos, a lei espacial dos es
paços crescentes, a que se referiu F. Ratzel, a lei da extensão segundo

Richard, ou de aglutinação crescente a que aludem Brunhes e Vallaux",
rnas associada à teoria dos círculos sociais exposta pelo autor em
vários de seus livros35•
Para Pontes de Miranda, o princípio da crescente dilatação dos
círculos sociais "prende-se e continua o processo universal da cons
tituição da matéria", e, "desde o eléctron, ele se forma pela justapo
sição ou associação de elementos constitutivos"36•
Desenvolvendo essas idéias, estabelece ele as leis diacrônica e
sincrônica da evolução social, exprimindo, por outras palavras, esse
duplo e concomitante processo de coordenação, ou organização e
atribuição, que denominamos integração.
"A crescente dilatação", escreve o abalizado jurista-sociólogo,
"é o princípio sociológico evolutivo, que se reflete nas séries menos
gerais de fenômenos como leis diacrônicas, percebidas na história
dos círculos sociais, cada vez mais largos e suscetíveis de verifica
ção experimental. Uma delas é a da centralização, processo de inte
gração social; mas a centralização não vem só: a sociologia conhece
outra lei, que deve ser atendida, lei de coexistência ou sincrônica,
semelhante às da geometria ( ... ): onde se dá centralização, dá-se tam
bém a especialização"31•
EXPLICAÇÃO PSICOSSOCIOLÓGICA DA INTEGRAÇÃO

34. Apud Espínola, Tratado de direito civil brasileiro, Rio, 1939, p. 49. Vide
Miguel Reale, O Estado moderno, cit. Um sentido todo especial adquire a expressão
Direito de integração na doutrina de Gurvitch, que em outros pontos segue de perto
o citado mestre polonês. Segundo o tratadista russo, o Direito de integração é o
Direito social, que se distingue pelo seu caráter de comunhão e de integração em
uma totalidade anti-hierárquica, oposto tanto ao direito de coordenação como ao de
subordinação . Estas duas últimas formas de Direito, as únicas reconhecidas "pelo
individualismo e pelo imperialismo jurídico", seriam fases superadas da evolução
jurídica, à vista do primado hodiemo do Direito espontaneamente atualizado. Vide
Gurvitch, L' idée du droit social, Paris, 1935; e Le temps présent et l' idée de droit
social, Paris, 1932. Sobre as pretensões deste antinormativismo, cf. Miguel Reale,
Fundamentos do direito, cit., cap. VII. Mais profunda nos parece, entretanto, a dis
tinção feita anteriormente por Cimbali, em sua memorável Nuova fase dei diritto
civile, entre o período primitivo caracterizado pela absorção do indivíduo na soci
edade (mundo antigo e medieval distinto pela quase-ausência de indústrias), o
período intermédio da emancipação individual correspondente ao desenvolvimento
da pequena indústria, e, por fim, o período de integração, próprio da época da
grande indústria, síntese e superamento dos dois anteriores.
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46. Após as referências e considerações feitas, clara resulta a
grande importância do princípio ou lei de integração no domínio das
ciências jurídicas, e, de maneira especial, quando se procura com
preender a natureza da ordem jurídica positiva.

35. Vide Pontes de Miranda, Introdução à política científica, Rio, Paris, 1 924,
caps. I e II; Introdução à política geral, Rio, 1 926, p. 1 3 8 e s.; Sistema de ciência
positiva do direito, Rio, 1922, v. 1, p. 204 e s.; Comentários à Constituição Fede
ral de 10 de novembro, Rio, 1 938, t. 1, p. 37; e os Comentários às Constituições de
1 946 e 1967.
36. Introdução à política científica, cit., p. 3 1 , n. 26.
37. Pontes de Miranda, ibidem, n. 5 1 . Compare-se essa distinção entre leis
diacrónicas e sincrónicas com a feita por Lévi-Strauss. Cf. Miguel Reale, O direi
to como experiência, cit., Ensaio I.
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Constitui um elemento fundamental, um dado que a sociologia
oferece ao jurista, o qual deve dele se servir para que as abstrações,
como abstrações jurídicas que são, correspondam sempre a realida
des concretas.
Pensamos, no entanto, que é desnecessário procurar explicar o
processo de integração mediante métodos e resultados das ciências
naturais. A análise da natureza humana dá-nos resposta plausível e
satisfatória38•
O homem, sendo por necessidade um animal político, é e será
sempre como que Jano bifronte: tem uma face voltada para si mes
mo, para o que há de permanentemente diferenciado e próprio em
sua individualidade (daí as tendências individualistas e egocêntricas)
e uma outra face voltada para os outros homens, para todas as vicis
situdes da vida em comunidade (daí as tendências socialistas e altru
ístas). Qualquer concepção política ou jurídica que não souber aten
der, ao mesmo tempo, a esse duplo aspecto ou a essa dupla dimensão
do homem, estará fora da verdade, tornando-se difícil, quando não
impossível, abraçar a complexidade toda dos fenômenos sociais.
Pois bem, essa força primária que leva o homem a se reconhe
cer como pessoa, como ser livre, como valor autónomo e distinto
perante o sistema de valores coletivos, a completar-se e a revelar-se
como personalidade inconfundível; essa força egocêntrica conjuga
se com uma força que é centrífuga, que leva um homem a se unir aos
outros homens, seja pela identidade fundamental da natureza huma
na, sej a por todas as condições objetivas de mútua interdependência
e solidariedade decorrentes do fato geral da divisão do trabalho.

li dariedade social é tanto maior quanto mais se processa a diferenci
ação das aptidões e das atividades individuais39•
Desse princípio a Sociologia tirou outro que nos parece tam
bém fundamental e que completa e esclarece o primeiro, nestes ter
mos: a divisão do trabalho, ao mesmo tempo que um princípio de
emancipação para o indivíduo, constitui um princípio, não de disper
são, mas de coesão para a sociedade.

48. Foi este último princípio que Durkheim procurou demons
trar, e no nosso entender o conseguiu, embora não o acompanhemos
quando passa a fundamentar sobre o fato da divisão do trabalho uma
"solidariedade subjetiva", acabando com a conhecida afirmação de
uma "consciência coletiva", na qual, com razão, se viu uma nova
apresentação da

volonté générale de Rousseau, transposta do plano

racional para o empírico.
A divisão do trabalho produz uma solidariedade objetiva entre
os homens, mas a solidariedade subjetiva nunca é uma pura resultan
te do fato social; é antes conseqüência de uma apreciação por parte
do homem, de uma posição do espírito perante os fatos, posição esta
tomada segundo critérios de valor de que decorre a normatividade.
Sobre o fato bruto não se fundamenta nenhuma obrigação ética, ne
nhuma obrigação jurídica. A obrigação surge do contacto do homem
com o fato, isto é, da apreciação que o homem faz de certas relações
sociais, uma vez que, se, como nota Petrasizki, todo juízo sobre a
conduta humana desperta emoções especiais de adesão ou de repulsa
que se consubstanciam em juízos normativos, é preciso reconhecer
que a causa dessas atitudes só pode ser encontrada no estudo dos
valores, fonte verdadeira da normatividade40•

47. As análises pormenorizadas que foram feitas sobre a divi
são do trabalho por Durkheim, Simmel, Bouglé etc., e cuja impor
tância no estudo do Direito é desnecessário encarecer, puseram em
evidência esta verdade, que os mestres da Economia clássica já haviam
ilustrado e atraíra a atenção de A. Comte: a interdependência ou so-

38. Concordamos plenamente com Edmond Picard quando pondera que o
jurista não deve condenar in foto o emprego de expressões tiradas das ciências físi
cas, quando precisas e imaginosas; o que, entretanto, não permite verdadeiras trans
posições de leis de umas para outras ciências, vide O direito puro, livro III, § 55.
·
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39. "É a repartição contínua dos diferentes trabalhos humanos que constitui
especialmente a solidariedade social e que se torna a causa elementar da extensão e
da complexidade crescentes do organismo social", Comte, Cours de philosophie
positive, IV, 425.
40. Vide Gurvitch, Une philosophie intuitioniste du droit, Archives de
Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, 193 1 , 3-4, p. 403. Lembre-se ainda
a teoria de Adriano Tilgher, para quem grande parte do Direito se afirma pelo fato de
querermos que seja sempre querido aquilo que se quis uma vez. A. Tilgher, Saggi
di etica e di filosofia dei diritto, Thrim, 1928, p. 2 1 2. Cf. Miguel Reale, Funda
mentos do direito, cit., cap. III; e Filosofia do direito, cit., passim.
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Se aceitássemos a existência de uma consciência coletiva
irredutível às consciências individuais e se admitíssemos o Direito
como um prolongamento ou uma superestrutura do fato social, a Ciên
cia Jurídica - reduzida a um capítulo da Sociologia - para ser
coerente consigo mesma, deveria afastar como inútil toda e qualquer
idéia de poder como condição da vigência ou eficácia positiva das
normas de Direito.
Na verdade, porém, nem a divisão do trabalho pode servir de
base à Ética ou ao Direito (uma vez que dela não resulta uma solida
riedade moral ou jurídica), nem ela, sem as normas jurídicas e éticas,
assegura por si só a integração dos indivíduos na sociedade.

49. Abandonada, hoje em dia, pela generalidade dos sociólogos a
idéia de uma consciência coletiva como realidade ontológica41, admi
te-se a divisão do trabalho e a solidariedade objetiva dela resultante
como condição material da ordem jurídica em povos de elevado grau
cultural, mas não como causa suficiente da organização do Estado.
A divisão do trabalho, por outras palavras, é uma das expres
sões, quando não a expressão mais relevante, do processo de
integração, o qual, no entanto, só culmina na ordem jurídica estatal
mediante a interferência positiva do poder.
Isto porque, como observa Bouglé, se a "divisão do trabalho" é
também "união do trabalho", é inegável que "para que ela produza o
que dela se espera, para que ela venha a harmonizar as consciências,
é preciso que uma estrutura social determinada exista previamente.
A divisão do trabalho não leva as suas messes de solidariedade a
todos os terrenos. Basta que lhe faleça um certo ambiente econômi
co-jurídico, que falte uma certa dose de igualdade, que a despropor
ção das condições econômicas se torne crescente, e se poderá consta
tar que a divisão do trabalho mais opõe do que faz unir", devendo-se
concluir que "é difícil, pois, sustentar que a divisão do trabalho pro
voque, por si própria e mecanicamente, a solidariedade pretendida"42•

50. Em harmonia com as afirmações do ilustre sociólogo fran
cês estão as de um não menos ilustre jurista, Maurice Hauriou, o
4 1 . Sobre o alcance desta teoria, vide as considerações que fizemos em
Fundamentos do direito, cap. II, e a respectiva bibliografia.
42. Bouglé, Theories sur la division du travai!, in Qu' est-ce que la Sociologie ?,
Paris, 1 925, p. 1 30-42.
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qual refuta admiravelmente os sistemas objetivistas que "perseguem
0 duplo cometimento de arruinar a doutrina clássica do poder diri
gente, criador de direito e de substituí-la pela teoria de uma ordem
jurídica que se estabeleça por si mesma, independentemente de qual
quer poder de comando"43•
Segundo Hauriou, a ordem jurídica não é uma decorrência es
pontânea da divisão do trabalho. Diz ele mais que o aparecimento de
um centro diretor ou de órgãos de governo constitui fenômeno pri
mário de ordem política, e que "o papel do centro diretor ou funda
dor é implantar uma idéia no meio social, daí resultando a formação
de órgãos destinados a dirigir o organismo social garantindo o seu
desenvolvimento mediante· a ordem jurídica indispensável à realiza
ção da idéia geradora da instituição"44•

CONCLUSÃO PRELIMINAR
51. O que se deve concluir de tudo quanto acabamos de expor é
que o homem tende, por sua própria natureza, a uma ordem social que
representa uma ordem de integração (unidade orgânica, unidade de
ordem) na qual as partes não perdem a sua individualidade, nem a
atividade do todo se confunde com a das partes; que a ordem jurídica
exprime o ponto culminante dessa integração, uma vez que a integração
do homem na sociedade aparece, em formas definidas, como integração
do cidadão no Estado; que a ordem jurídica não se constitui mecani
camente ou objetivamente, mas necessita da interferência do poder;

43. Hauriou, Précis, cit., p. 22.

44. Hauriou, op. cit., 72-7. Inspirando-se no institucionalismo de Hauriou,

como teremos a oportunidade de apreciar, Georges Burdeau sublinha o papel do
Poder no processo de objetivação da idéia de direito (representação de uma aspira
ção de perfectibilidade no seio do grupo) em regra de direito, sem levar, na devida
conta, a nosso ver, o processo de integração. Em sua última obra, contudo, o proble
ma integrativo já se lhe apresenta com mais clareza, não só por ver que "hierarquia
e diferenciação exteriorizam a inserção do político no grupo", como ao proclamar
que a Ciência Política "modela o seu esforço de síntese sobre o processo de integração
social que se realiza sob a influência do Poder" (vide Méthode de la science politique,
Paris, 1959, p. 7 1 e 105). Para uma compreensão sociológica do problema, vide
Maurice Duverger, Sociologie politique, Paris, 1966, p. 247 e s. Mais amplamente,
P. L. Zampetti, Democrazia e potere dei partiti, Milão, 1969.
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que o poder não se confunde com a força, porque a força se põe por si
mesma, ao passo que o poder é a força, posta por uma exigência ética
ou jurídica; que entre o fato da "solidariedade social" e a "ordem jurí
dica" há um momento de apreciação racional, de exame e de eleição
de valores, determinando uma direção na vontade dos centros direto
res da sociedade, isto é, essa interferência positiva e criadora do ho
mem que é tão fundamental que alguns juristas chegam a negar que o
Estado seja uma formação natural, quando mais certo será dizer que o
Estado, como realidade cultural que é, tem, em sua base, a natureza,
mas valorada e dirigida pela intencionalidade criadora do homem.
Sem necessidade, por conseguinte, de se apelar às teorias
organicistas, pode-se reconhecer que a constituição e o desenvolvi
mento do Estado obedecem a um princípio de integração que toma
compreensíveis as relações entre os indivíduos, os grupos e o orde
namento estatal.
Veremos que, assim como a ordem jurídica põe a exigência do
poder, não é possível uma concepção realista da ordem jurídica do
Estado nacional sem a idéia de soberania, que é a forma do poder
estatal de nossa época, e que a evolução geral do Direito e do Estado
assinala a realização gradual e progressiva dos valores éticos da pes
soa humana.

52. O estudo do processo de integração lança uma luz forte so
bre o problema da autoridade, dando à teoria jurídica um substractum
sociológico de grande consistência, especialmente com referência à
análise da positividade do Direito45•
Nos capítulos seguintes, apreciaremos o poder e o Direito Posi
tivo em face do processo de integração, mas antes procuraremos ana
lisar o valor das teorias que pretendem provar que uma convivência
pode-se ordenar juridicamente prescindindo do poder, ou - se con
siderarmos as convivências nacionais modernas - prescindindo da
idéia de soberania.
45. Vide Walter Burckardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, 2. ed.,
Zurique, 1 944, p. 1 29 e s . ; Morris Ginsberg, Reason and unreason ín society,
Cambridge, Massachusetts, 1948, p. 1 5-34; e Recaséns Siches, Tratado general de
filosofia dei derecho, México, 1 959, p. 35 1 , onde se lê que "o Estado representa o
resultado de um conjunto de fenômenos reais de integração coletiva", com o senti
do de organizar um mando supremo de caráter legítimo. Cf. M. Duverger, loc. cit., e
R. Zippelius, Allgemeine Staatslehre, cit., p. 24 e s.
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CAPÍTULO III

PRETENSÕES DO OBJETIVISMO JURÍDICO
CONTR A O PODER
A POSIÇÃO DE DURKHEIM
53. Durkheim, em seu livro clássico sobre a divisão do tra
balho, depois de afirmar que esta produz, de maneira evidente, a
solidariedade social, declara ser seu objetivo "determinar até que
ponto a solidariedade contribuiu à integração geral da sociedade,
posto que somente então se poderá saber o grau de sua necessida
de, isto é, se se trata de um fator essencial de coesão social, ou se
representa, ao contrário, apenas uma condição acessória e secun
dária" ' .
Já dissemos que a conclusão do mestre da sociologia francesa
foi no sentido de fundar as obrigações morais sobre a solidariedade
subjetivo-objetiva oriunda da divisão do trabalho, explicando,
dessarte, a Moral e o Direito pelo lado sociológico da solidariedade
como expressão imediata da consciência coletiva.

54. Aceitar o princípio da substantividade de uma "consciência
social", capaz de se impor às consciências individuais como força
objetiva atuante de fora para dentro e de modelar os indivíduos de
maneira inelutável, equivale a resolver, implicitamente, o problema
do fundamento e da natureza do Direito.
A ordem jurídica não pode deixar de ser, então, concebida como
a própria ordem social em um momento ou grau de organização mais
avançada, à qual ela se destina por intrínseca necessidade: "Com
l . Durkheim, De la division du travai/ social, Paris, I 902, p. 27 e s.

efeito, a vida social, onde ela existe de maneira duradoura, tende
inevitavelmente a tomar uma forma definida e a se organizar, e o
Direito não é outra cousa senão essa organização mesma no que ela
tem de mais estável e de mais preciso"2•
Seguidas que fossem tais premissas, não seria possível atender
ao que há de essencial no Direito, que é a sua estrutura formal e a sua
função normativa. Perde-se de vista a nota distintiva do fenômeno
jurídico que não pode deixar de ser norma, embora seja sempre nor
ma correspondente a realidades sociais concretas. Reduz-se, em últi
ma análise, o Direito à Sociologia, o dever ser ao ser.

55. Conseqüência natural desse sistema é o abandono da tese
clássica que sempre considerou o poder como fator da ordem jurídi
ca, e afastou todas as explicações sobre a origem e o desenvolvimen
to do Direito como simples resultante mecânica e espontânea de for
ças exteriores ao homem, segundo o processo que Jhering ironica
mente qualificou de "sonâmbulo"3•
Na realidade, porém, nenhum jurista-sociólogo até agora soube
dar-nos uma explicação plausível de como o fato social da solidarie
dade já contenha o fundamento da obrigação jurídica, nem nos pôde
explicar como de um ser possa derivar um dever ser, ou seja, que
alguém seja obrigado a fazer alguma cousa só pelo fato de alguma
cousa ser geralmente feita.
A questão toma-se ainda mais insolúvel quando o jurista-so
ciólogo não aceita a existência de uma consciência coletiva, como é
o caso de Duguit4•
2. Durkheim, op. cit., p. 28. Sobre a doutrina de Durkheim e de Davy relativa
mente ao problema axiológico-jurídico, vide Miguel Reale, Fundamentos do direi
to, cap. II; e Filosofia do direito, v. 1 , cap. XIII.
3. Jhering, L' esprit du droit romain, trad. de Meulenaere, 3. ed., Paris, 1886,
v. 1, p. 98, e v. 2, p. 28 e s.
4. Vide a crítica que Davy faz a Duguit por pretender construir uma ciên
cia positiva do Direito sem o postulado durkheimiano, in Revue Philosophique,
de mar.-abr.-maio e jun. de 1 922, e a resposta de Duguit no Traité, cit., v. 1 , p.
59 e s. Quanto a outros aspectos da teoria de Duguit, cf. Miguel Reale, Funda
mentos do direito, cit., cap. II, especialmente, Filosofia do direito, cit., v. 2,
cap. XXXI.
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A DOUTRINA DE DUGUIT SOBRE O PODER
E A REGRA DE DIREITO
56. Léon Duguit, cuja posição neste ponto é especialíssima,
não nos explica satisfatoriamente o porquê da obrigação legal. Nega
da a "realidade objetiva da consciência social", o eminente constitu
cionalista procura outros fundamentos para o Direito e o Estado,
perdendo-se em uma série de explicações nebulosas, estranháveis
em um grande espírito que tanto quis estar perto da clareza e da
evidência.
Sua tese fundamental é a de que a noção de Direito é completa
mente independente da noção de Estado, impondo-se-lhe como se
impõe aos indivíduos, uma vez que "uma regra econômica ou moral
toma-se norma jurídica quando na consciência da massa dos indiví
duos, que compõem um grupo social dado, penetra a idéia de que o
grupo ou os detentores da maior força podem intervir para reprimir
as violações dessa regra"5•
Assim, a regra do Direito surge quando em uma sociedade se
fortalece a convicção da necessidade de reagir contra a sua possível
violação, e existe a certeza de que é possível organizar socialmente
uma reação contra os seus transgressores. Uma lei, portanto, é jurí
dica antes de receber a sanção do legislador, porque se impõe ao
legislador "pela força mesma das cousas", quando "a massa dos ho
mens compreende que ela é necessária à solidariedade, e é justo que
ela seja sancionada"6•

57. Duguit sustenta que a ''formação espontânea do Direito
é universalmente admitida pela sociologia modema" e tenta ex-

5. Duguit, Traité, cit., v. 1, p. 36.
6. Duguit, loc. cit. Com muito acerto esta teoria de Duguit foi aproximada da
teoria de "reconhecimento" (Anerkennungstheorie) elaborada principalmente por
Bierling, segundo o qual positividade seria sinônimo de eficácia, isto é, a validade
do Direito dependeria da adesão das consciências individuais, do reconhecimento
das normas por parte da sociedade, pela adesão da massa dos espíritos segundo a
linguagem de Duguit. Se admitirmos, como Hans Kelsen (op. cit., p. 48), que a
doutrina do reconhecimento é uma sobrevivência da tese contratualista, poderemos
dizer que os princípios de Rousseau estão sempre latentes nas doutrinas dos mais
ilustres constitucionalistas franceses. Sobre este ponto, vide Vgo Redanõ, Lo Stato
etico, Aorença, 1927, p. 73 e s.
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plicar como a ordem jurídica surge do fato da

solidariedade, em

razão do fato do sentimento de sociabilidade e do fato do senti
mento de justiça7•
O sentimento da sociabilidade ou da socialidade consiste no
sentimento de que "os laços de solidariedade, que mantêm a integração
social, ficariam partidos se o respeito a uma determinada regra mo
ral ou econômica não fosse sancionado pelo direito". No entanto,
Duguit não nos diz nem quando nem como se forma a consciência da
necessária sanção de um preceito, nem nos fornece elementos para
precisarmos quando um sentimento está suficientemente generaliza
do e intenso a ponto de forçar o legislador a aparecer em cena.

58. Aliás, o ilustre mestre não esconde as sombras que cercam a
sua doutrina: "Esta consciência", diz ele, "é certamente muito obs
cura, uma espécie de intuição mais ou menos turva na maioria dos
espíritos. Em todas as épocas, ela se revela mais clara em alguns
homens, naqueles que podemos chamar "mentores", nos que, com
nome mais pomposo, foram chamados "luminares"

(lesjlambeaux)8•

Não se compreende bem como, depois dessas considerações,
Duguit possa considerar o Direito mera resultante do fato social.
"Nada é mais inexato", contesta o jurista Georges Burdeau, "a
nossa ciência se ocupa com objetos a que a justiça humana já deu
forma

(a déjàfaçonnés); um véu de representações está urdido entre

o fenômeno e aquele que os pretende descobrir intactos. Assim, quan
do Duguit declara que o fato social da interdependência humana dá
nascimento à regra jurídica, é preciso entender, não que ela seja o

O pensamento de Duguit é impreciso neste ponto. Com efeito,
não chegamos a compreender como seja possível admitir que o Di
reito va de lui même, impondo-se aos homens e aos governos pela
"própria natureza das cousas", depois de ter expressamente reconhe
cido que "a massa dos espíritos", só muito tardia e nebulosamente,

manifesta a necessidade de ver convertida em jurídica uma norma
econômica ou ética.

59. Admitindo a tese da formação espontânea ou mecânica do
Direito, Duguit pensou ter eliminado a idéia de poder dos domínios
do Direito, lançando a pá de cal sobre a soberania que é o poder por
excelência.
Quando ele condena a idéia de soberania como

direito, para

aceitá-la como fato do poder, isto é, como expressão pura e simples
do fato de existirem homens que se fazem obedecer por outros, a sua
conclusão não se choca de todo com as premissas por ele estabelecidas
como conseqüência ética e lógica da lei da divisão do trabalho e da
solidariedade. O poder de governo prescinde de justificação porque

é um produto da evolução social 1 0, e o Direito, elaborado à margem
do Estado, impõe-se ao Governo pela natureza mesma das cousas.
Eis aí o dualismo fundamental do sistema de Duguit: o fato do poder
se desenvolve paralelamente ao

processo de formação jurídica até

este se impor àquele por inelutável necessidade expressa pelo senti
mento da "massa dos espíritos". Mas não se sabe como tal se dá,
nem quando. O positivismo de Duguit limita o seu campo de pesqui
sa à simples descrição dos fatos ... A verdade é que entre o Direito e o
poder, Duguit deixa um abismo.

resultado de um fenômeno espontâneo ao qual os homens sejam es

A declaração de que o poder constitui um simples fato social e

tranhos, mas, sim, que foi a representação do fim último da ordem

nunca um fato jurídico, longe de representar uma solução, represen

social que conduziu os membros do grupo a fazer do sentimento de

ta apenas um meio ilusório de fugir ao problema cujas dificuldades

sua solidariedade o princípio das regras jurídicas"9•

ficam todas de pé.
De qualquer maneira, restará sempre saber quem será o intér

7. Duguit, op. cit., p. 45 e s.
8. Duguit, Traité, cit., v. 1 , p. 47-8.
9. Georges Burdeau, Rêgle de droit et pouvoir, Archives de Philosophie du
Droit et de Sociologie Juridique, 1937, ns. 3-4, p. 7 1 , nota 1 .
Deve-se notar que, posteriormente à 1 ." edição deste livro, Burdeau deu am
plo desenvolvimento à problemática do poder, com a publicação de seu precioso
Traité de science politique, Paris, 1 949- 1957.
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prete da regra desejada pela "massa dos espíritos", pois não é de

1 0. "A verdade é que o poder político é um fato que, em si, não tem nenhum
caráter de legitimidade ou de ilegitimidade. Ele é o resultado de uma evolução soci
al, de que o sociólogo deve determinar a forma e assinalar os elementos", Duguit,
Manuel de droit constitutionnel, Paris, 1923, p. 23.
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supor que Duguit pretenda que a norma jurídica se revele milagrosa
mente, sem apreciação por parte da inteligência humana. A regra de
direito, por conseguinte, só será reconhecida como tal em virtude de
uma decisão, decisão que, de uma forma ou de outra, há de ser deci
são de última instância, e eis-nos de novo às voltas com o destruído
conceito de soberania . . .
A simples eliminação d o conceito jurídico de soberania pela
afirmação do predomínio da regra de direito à qual todos deverão
obediência, inclusive os governantes, nada resolve, pois, neste caso
é-se obrigado a reconhecer que alguém irá decidir se estamos ou não
diante de uma regra verdadeiramente exigida pela opinião pública.
Se é à própria opinião que cabe decidir, nem mesmo assim fica resol
vido o problema prático da submissão do Estado ao Direito.

É esta a objeção decisiva que se faz à doutrina de Duguit, cuja

afirmação do primado da "regra de direito" não exclui mas exige que
uma autoridade constituída diga a última palavra sobre a sua nature
za e validade 1 1 •

Respondendo a essa acusação sutil, o mestre de Bordéus teve
oportunidade de esclarecer a sua doutrina: "O poder governamental
existe, respondeu ele, não há dúvida, e não pode deixar de existir. Eu
tão-somente nego que seja um direito. Afirmo que aqueles que de
têm esse poder detêm um poder de fato e não um poder de direito.
Dizendo que eles não têm o poder público, quero dizer que eles não
têm o direito de formular ordens e que as manifestações de sua von
tade não se impõem como tais aos governados" 1 2•
Duguit, por conseguinte, reconhece o fato do poder político, mas
o declara insuscetível de qualificação jurídica. "Deste modo, conclui
ele, somos reconduzidos ao elemento essencial de todo Estado: a maior
das forças. Esta força pode ser material ou moral; mas, ainda que sej a
apenas moral, revela-se, sempre, como poder de coação" 13•

61. Em verdade, a teoria de Duguit, por ser a negação da sobe
rania como princípio jurídico, é também uma teoria essencialmente
antiestatal, uma vez que ele confunde o Estado com o Governo, usando
dessas expressões como sinônimas 1 4•
Percebe-se bem qual a finalidade de Duguit como reação às

O "ANARQUISMO DE CÁTEDRA" DE DUGUIT

doutrinas autoritárias da Herrschaft preponderantes na Alemanha. O
que ele pretende, com a sua teoria realista e objetiva, negando a so

60. Foi pelos motivos anteriormente expostos que Hauriou, co
locando-se no estrito domínio jurídico, pôde considerar o seu colega
ilustre como um "anarquista de cátedra" .

1 1 . V. Le Fur, no Prefácio a Vill�neuve, Théorie générale de l' État, Paris,
1929; e Dabin, Doctrine générale de l'Etat, Paris-Bruxelas, 1939. Esse ponto fraco
da teoria de Duguit foi notado, entre nós, por A. de Sampaio Dória que, após obser
var que há de competir sempre aos governantes a fixação do alcance da regra jurídi
ca, conclui: "Quem quer que tenha o poder de dizer qual é a regra do direito é o mais
forte. Logo os governantes, o Estado em última análise, é a força limitada por si
mesma, segundo seu critério, pela regra de direito. Quem não vê, claramente visto,
neste fato, o arbítrio da força?". Vide Problemas de direito público, São Paulo, 19 19,
p. 72-80 e s. A semelhantes objeções Duguit dá uma resposta pouco satisfatória,
dizendo que a regra de direito se impõe por si mesma sem depender de apreciação,
porquanto não se trata de um imperativo categórico ou de um comando subordinado
a um fim ético, utilitário ou hedonístico, mas constitui uma determinação que brota
da própria solidariedade social, como umfato social. Duguit destrói, assim, irreme
diavelmente, a autonomia do Direito e toda distinção entre legalidade e moralidade.
Cf. Willoughby, The ethical basis ofpoliticai authority, Nova York, 1930, p. 392 e s.
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berania como poder de direito, é cercear as pretensões do absolutis
mo relativamente à criação estatal do Direito material e formalmen
te. O escopo de Duguit consiste em fazer do exercício do poder não o

1 2. Traité, cit., v. 2, p. 35. Cf. também Souveraineté et liberté, Paris, 1922,
p. 15 e s.; Las transformaciones dei derecho público, Madri, 1 916, e Manuel, cit.,
p. 65-6. Em geral, consulte-se Gény, Science et technique, cit., v. 2 e 4. Cf. Luigi
Bagolini, Visione delta giustizia e senso comune, Bolonha, 1968, p. 335 e s.
13. Duguit, Manuel, cit., p. 5 1 .
14. Duguit é explícito neste ponto: "Para nos conformar com o hábito, e
porque é cômodo, utilizaremos ordinariamente a palavra Estado; fica bem enten
dido, porém, que, no nosso modo de pensar, esta palavra não designa, em absolu
to, essa pretensa pessoa coletiva e soberana, que não passa de um fantasma, mas
os homens reais que de fato são os detentores da força", Manuel, p. 3 1 . Tem razão,
pois, Sergio Panunzio, quando assevera que a teoria de Duguit não é a teoria do
Estado mas do não-Estado (II sentimento dello Stato, Riv. Int. di Fi!. dei Diritto,
1928, fase. IV e V, p. 457-8). Sobre esta matéria e o engano dos que apontam o
sistema de Duguit como fonte do Fascismo que é uma estatocracia típica, vide o
nosso O Estado moderno, cit., p. 1 27-9.
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exercício de um direito, mas o cumprimento de uma função. O seu

equívoco está, porém, em confundir Estado e Governo; está em não
reconhecer que o Estado tem poder de criar formalmente o seu Di
reito porque essa é uma exigência do bem comum, uma exigência
posta pela idéia de Justiça, como ordenação histórica de valores so
ciais. Confundindo Estado e Governo, não pôde reconhecer que o
poder não é exercido em nome das pessoas que governam, mas tão
somente em nome da instituição.

LEIS NORMATIVAS E LEIS CONSTRUTIVAS
SEGUNDO DUGUIT
62. Aliás, o próprio Duguit, depois de declarar peremptoria
�ente que o ireito independe do Estado para a sua plena eficácia,
vm-se na contmgência de fazer uma distinção que, em verdade, re
presenta uma quebra em sua posição extremada.

�

Com efeito, ele distingue as leis em "normativas" e "construti
vas". O Estado não cria direito porque essa é umafunção social, uma
competência inerente à própria sociedade, mas o Estado ou o Gover
no é o encarregado da execução técnica das regras normativas que se
elaboram na consciência social e são afirmadas pela "massa dos es
píritos". Para tanto, o Estado pode editar regras construtivas que
cont�m a �rg�ização social da coação, e são tanto as que organizam
serv1ços pubhcos, como as constitucionais, administrativas e penais.
O Estado não tem poder para proibir isto ou aquilo, mas tem a
função de prover a ordem social de coação jurídica quando a massa
d?s espíritos resolve que algo deva ser proibido. Assim, "o legislador
n�o proíbe que se mate ou que se roube etc. Não tem faculdade para
d1tar essa p�oibição. Limita-se a organizar o serviço público de segu
rança e dec1de que, no caso de ser cometido um fato previsto, defini
do e qualificado de infração, os tribunais devem aplicar certa pena
contra o indivíduo reconhecido como autor"15•

1 5. Duguit, La s transformaciones del derecho público, cit., p. 148-55 e s .
Note-se a analogia desses princípios com a distinção que Binding faz entre as
no�s que se irigem aos indivíduos e as leis que contêm prescrições destinadas
ao JUIZ. Cf. Noe Azevedo, op. cit., p. 100 e s.

?
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63. Duguit considera capital essa distinção entre reg ras
ativas e regras construtivas ou técnicas. Ela consiste, como já
orm
n

se pode inferir do exposto, em declarar que o Estado não pode senão
reconhecer as leis normativas ou normas jurídicas propriamente di
tas, que são aquelas que impõem aos homens uma abstenção ou uma
certa ação, não por serem ditadas por uma vontade, mas por assim o
exigirem os sentimentos dominantes no grupo.
As regras construtivas, ao contrário, surgem para garantir as
primeiras. São estas e apenas estas que implicam a existência de um
Estado mais ou menos embrionário, mais ou menos desenvolvido.
"Incontestavelmente, porém", esclarece Duguit, "a regra cons
trutiva - porque é, em suma, a regra orgânica da coação - supõe
que exista, num dado agrupamento, o monopólio da coação e, por
conseqüência, um Estado, uma vez que, como adiante será visto, não
há Estado a não ser que haja monopólio da coação, e só existe Estado
desde que exista tal monopólio"16•
Teremos oportunidade de demonstrar, no desenvolvimento dos
capítulos seguintes, que esta afirmação de Duguit sobre a caracterís
tica irredutível do Estado (o monopólio da coação) implica a aceita
ção de um conceito de soberania, porquanto o poder exclusivo de
fazer valer em última instância coativamente o Direito não é senão o
poder estatal, ou seja, a soberania17•
Admitindo, porém, que só as "regras construtivas" impliquem
a existência do Estado, toda a fraqueza da teoria de Duguit se revela
diante de sua afirmação claríssima de que a quase-totalidade das re
gras jurídicas não são normativas, mas sim construtivas.

A DOUTRINA DE KELSEN SOBRE A SOBERANIA COMO
EXPRESSÃO DA POSITIVIDADE JURÍDICA
64. Também Hans Kelsen, colocado aparentemente no pólo
oposto do sociologismo jurídico de Léon Duguit, nega a interferên-

1 6. Duguit, Traité, cit., v. l , p. 108. Cf. Gény, Science et technique, cit., v. II.
17. Cf. adiante cap. VIII, onde analisamos outros aspectos da doutrina de
Duguit sobre a soberania e a regra de Direito.
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preciso existir um poder que o sancione".

noção vulgar segundo a qual o Estado como poder está por detrás do
Direito para realizá-lo, que o Estado, como poder, apóia, produz,
garante etc. o Direito não é mais que uma hipostatização que desdo
bra inutilmente o objeto do conhecimento e cuja falta de base se
comprova desde o momento em que se adverte que o chamado poder
do Estado não é outra cousa senão o poder do Direito, não de um
Direito natural ideal, mas tão-só do Direito positivo"18•
66. Como se vê, o Estado não cria regras normativas, ou regras
construtivas, porquanto o Estado é a personificação mesma do con
junto unitário de todas as normas, de maneira que o poder não é mais
que a validade da ordem superior da comunidade universal.
"Quando se afirma que só possuem poder as comunidades que
representam uma unidade distinta dos homens que as compõem mos
tra-se claramente que o conceito de poder não é senão a personifica
ção hipostática de uma ordem válida. Tal se dá devido ao fato de que
o poder do Estado (a princípio considerado um fato real, analisável
do ponto de vista das ciências naturais) se afirma, afinal, como um
poder juridicamente qualificado" 19•
Nesses termos se exprime Hans Kelsen, pondo bem em evidên
cia um dos pontos culminantes de sua poderosa argumentação sobre
o problema do Direito e do Estado.
"Um Estado é soberano", declara ele ainda, "quando o conheci
mento das normas jurídicas demonstra que a ordem personificada no
Estado é uma ordem suprema, cuja validade não é suscetível de ulte
rior fundamentação; quando, por conseguinte, é posto como ordem
jurídica total e não parcial. Não se trata, pois, de uma qualidade ma
terial nem, portanto, de conteúdo jurídico. O problema da soberania
é um problema de imputação, e, visto como a pessoa é um centro de
imputação, constitui o problema da pessoa em geral, não sendo, de

O poder é, ao contrário, a própria coação como conteúdo da
norma tal como se apresenta aos olhos de quem pretende conhecer a
validade das proposições jurídicas. Fora desse sentido especial não
cabe, na esfera do Direito, a idéia de um poder real como geralmente
se admite quando se considera o Estado uma organização coercitiva.
O poder só pode e deve ser um predicado do Direito, porquanto não
é senão a lógica interna, o fio lógico que prende a última das normas
positivas decretadas pelo Estado à totalidade do sistema jurídico. "A

1 8. Kelsen, Teoría general dei Estado, cit., p. 22 e s. Cf. adiante cap. VII, n.
Nessa mesma obra, à p. 408, o eminente jurista esclarece bem o seu pensa
mento com esta fórmula precisa: "O querer do Estado é o dever ser de seu ordena
mento". Da doutrina jurídica de Kelsen e de seus pressupostos filosóficos trata
mos amplamente em nossas obras Os fundamentos do direito, cap. V, e Filosofia
do direito, 1 0. ed., cit., cap. XXXII.
19. Kelsen, op. cit., p. 1 26.

cia ?? poder na criação, ou melhor, na atualização da ordem jurídica
posttlva.
Seduzido pelo ideal de uma "ciência jurídica pura", na qual o
. .
_
Dtretto
dçvena aparecer como uma expressão de pura normatividade,
com todas as características de uma ciência do "Sollen", sem contacto
com o multíplice e substancioso conteúdo da vida social, assim como
as figuras geométricas pairam acima dos corpos grosseiros que os
n?ssos sentidos apreendem, Hans Kelsen e os seus discípulos repu
dtam a doutrina clássica segundo a qual não se realiza o Direito sem
a participação do poder.
Segundo Kelsen, o Estado se identifica com o Direito, e não há
outro Direito além do Direito Positivo concebido como uma ordem
gradativa de normas. Dessarte, ele não podia deixar de negar o poder
na esfera jurídica, ou melhor, não podia deixar de reduzir a idéia de
poder à de norma. O que pretendemos aqui não é contestar a coerên
cia íntima do sistema, nem tampouco desconhecer que tanto Kelsen
como Duguit pertencem a essa farnt1ia privilegiada de destruidores
que, negando, lançam uma luz viva sobre os vícios e as qualidades dos
sistemas, abrindo caminho para aprimorar estas e corrigir aqueles.
65. Na teoria pura de Kelsen, a soberania não é um "poder"
como ensina a corrente tradicional, nem tampouco uma "qualidade
do poder", como pretendem especialmente os partidários da escola
de Gerber e de Laband, mas representa tão-somente a unidade e a
validade de um dado sistema de normas, unidade e validade que são
��a decorrência lógica da "norma fundamental hipotética" posta pelo
JUnsta como condição do próprio sistema.
A soberania ou o poder, segundo Kelsen, não é algo que antece
da e garanta a atualização do Direito, pois "atrás do Direito não é
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maneira alguma, unicamente o problema da pessoa do Estado. O
mesmo problema se apresenta para a pessoa física como problema
da liberdade da pessoa ou da vontade"20•
Concepção eminentemente formal da soberania é, como se vê,
esta de Kelsen, o qual, aliás, não indaga se a soberania corresponde
ou não ao Estado em geral, mas, sim, "se o conhecimento do Estado

Como o Direito coincide com o Estado, Kelsen é forçado a

esta talizar a comunidade internacional, concebendo-a como o Esta
do por excelência.
Todo o Direito é concebido

monisticamente, sob forma de pirâ
mide em degraus, e a civitas maxima, que é o Estado Soberano, não
é outra cousa senão a ordem jurídica total.

emprega ou tem necessidade de empregar um modelo de explicação

Dessa maneira, Kelsen procura conciliar a tese do primado do

segundo o qual subsista a soberania de cada ordenamento jurídico

Direito Internacional com a absoluta estatalidade do Direito e, à vis

estatal; ou se, ao contrário, só pressupõe como soberano ao ordena
mento jurídico internacional".

1.0)

Kelsen, em verdade, admite duas hipóteses distintas, a do pri

mado do Direito do Estado nacional e a do primado do Direito inter
nacional. Ele prefere esta última, declarando que a primeira corres
ponde a ideais imperialistas de redução do sistema universal do Di
reito ao quadro particular de um Estado soberano. Hoje em dia, a
soberania, entendida como exclusividade de um sistema normativo,
só pertence à comunidade internacional, à

ta de seus princípios, é levado a dizer:

civitas maxima, ao

Superestado, a quem compete a distribuição originária, delimitando
as esferas ou os claros em que deve se desenrolar a atividade jurídica
dos Estados particulares2 1 •

que, se o Direito é Estado

(alies Recht ist Staatsrecht), a

comunidade internacional não pode deixar de ser Estado;

2.0) que, se a soberania indica a exclusividade de um sistema de

normas, só há um ordenamento jurídico, o da comunidade interna
cional soberana, em cujos quadros se contêm todos os Estados parti
culares.
Na doutrina de Kelsen, e da chamada Escola de Viena, por con
seguinte, não há lugar para o conceito de soberania como poder ou
como qualidade do poder. Não se poderia, mesmo, segundo essas
premissas, falar, a rigor, em

soberania. Aliás, a crítica que fere mais

precisamente a doutrina exposta consiste em notar - como faz o

O termo soberania, dessarte, é conservado tão-somente para in

eminente Pagano - a impossibilidade de ser considerada como von

dicar a unidade e a exclusividade de um sistema de Direito : "Uma vez

tade e responsabilidade uma "proposição lógica", uma vez concebi

que se conceba a ordem jurídica como soberana, isto é, que se lhe
pressuponha plenamente autônoma e independente, não derivada nem
suscetível de ser referida a nenhum sistema ulterior, ao reafirmar a
unidade do ponto de vista, afirma-se, ao mesmo tempo, a unidade e a
unicidade do sistema, bem como a exclusão de qualquer outro siste

da a soberania como o caráter próprio de um sistema de normas e o
sujeito como a personificação de uma norma ou de um ordenamento.
Para ser coerente, o sistema kelseniano, concebendo a responsabili
dade como "referibilidade" a um centro de imputação, devia afastá
la da própria qualificação jurídica do lícito e do ilícito23•

ma normativo. De modo que a soberania é a expressão da unidade do
sistema do Direito e da pureza do conhecimento jurídico"22•

20. Kelsen, op. cit., p. 94. Cf. Kelsen, General theory of law and State, trad.
de Anders Wedberg, Cambridge (M.), 1 946, p. 385 e s. e 394 e s.
21. Op. cit., p. 1 34 e s. Sobre estes pontos, vide especialmente Kelsen, Les
rapports de systeme entre !e droit interne et !e droit intemational public, in Cours de
l'Academie de la Haye, 1946, v. 4; e Legaz y Lacambra, Kelsen, !933, p . 7 1-85 .
22. Kelsen, Teoría general dei Estado, p. 137. Cf. General theory of law and
State, cit., p. 255 e s.
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ANULAÇÃO OU JURISFAÇÃO DO PODER?
67. Veremos, nos ensaios seguintes, que a ordem jurídica exige
o poder, dando, então, o sentido exato desta afirmativa. Por ora, pre
ferimos explicar que o equívoco das teorias que pretendem eliminar

23. Apud Giacomo Perticone, Teoria dei diritto e dei/o Stato, cit., p. 2 10.
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o poder ou a vontade da tela do Direito, consiste, de um lado, em
confundir o poder com a força, e, do outro, em desconhecer que nos
estádios mais evoluídos de civilização e de cultura, o que se pode
verificar é ajurisfação, ou seja, ajuridicidade progressiva do poder,
mas nunca o desaparecimento do poder. Como penso ter demonstra
do em Pluralismo e liberdade ( 1962), há uma dialética essencial en
tre direito e poder, de tal modo que o poder se subordina ao direito no
ato mesmo em que se decide por uma das soluções normativas possí
veis, em função dos valores e fatos que condicionam a decisão mes
,
ma. E a essa correlação dialética que denominojurisfação do poder4 •
O anarquismo, a ausência de poder, não é somente um erro como
doutrina de realização imediata, mas é erro também como tendência,
como indicação de uma realidade remota, ainda que indefinidamen
te remota, para a qual a humanidade marchasse pela força natural
das cousas.
O que a história nos mostra não é o aniquilamento do poder, e,
sim, a sua jurisfação progressiva, a translação contínua do poder do
plano da força bruta para o plano do Direito da Ética; não a sua iden
tificação com o Direito, mas a sua correspondência com ele.

dem e da paz. Essas contingências põem o poder ao lado do Direito
e, em última análise, põem o próprio problema do Direito.
Todavia, a história está aí para nos indicar que, embora continu
lutas e não sejam menos ásperos os motivos que lhes dão lu
as
m
e
gar, as contendas humanas já se não travam no corpo-a-corpo da vin
gança privada; desenvolvem-se, em geral, no plano ético do Direito,
em virtude do aparelhamento judiciário e das garantias legais que a
sociedade estabelece como condição de sua própria existência.
Se tal acontece, de há muito, no que concerne às relações de
ordem privada, já vai agora se universalizando a regra de se subme
ter obrigatoriamente ao Poder Judiciário a solução dos conflitos sur
gidos entre os grupos profissionais numerosíssimos que combinam
as suas atividades na produção e circulação das riquezas.
Razões para contrastes existirão sempre entre os grupos, e não
serão menos fortes, no futuro, os motivos das contendas travadas
perante a Justiça ou a Magistratura do Trabalho, do que o foram os
que levaram operários e industriais, no passado, a considerar a greve
ou o lockout a única solução para os conflitos coletivos.

Não alimentamos o pessimismo dos que só crêem no triunfo da
força material, assim como não condividimos o otimismo daqueles
que acreditam no império absoluto da lei. A história e o conhecimen
to da natureza humana não autorizam essas soluções extremas.

68. O que se dá não é o desaparecimento das lutas - ideal
impossível e incompatível com o progresso da civilização - mas,
como já dissemos, ajurisfação progressiva das lutas e a atuação cada
vez mais jurídica do poder.

Enquanto houver homens haverá lutas, choques de interesses,
desencontro de opiniões, contrastes de vontades, desacordo de apti
dões, incessantes renovações de litígios e repetidas rupturas da or-

Focalizando o problema da evolução sindicalista e estabelecen
do uma analogia entre as fases de formação da Justiça comum e a da
Justiça do Trabalho, demonstrando que a solução jurídica dos confli
tos coletivos obedece às mesmas linhas mestras e às mesmas normas
gerais que presidiram à obrigatoriedade de se dirimirem judicial
mente as desavenças individuais, fixamos um princípio que aqui re
produzimos por nos parecer útil ao estudo do problema do poder: O
que caracteriza o progresso jurídico não é o desaparecimento ou a
diminuição das lutas entre os indivíduos e os grupos, mas a translação
cada vez maior da solução dos conflitos do plano da força bruta para
o plano da força ética25•

24. Tendo os termos legalizar e legalização um significado especialíssimo,
usamos as palavras jurisfação e jurisfazer quando queremos exprimir que algo se
toma jurídico. Dizendo que o poder sejurisfaz, dizemos mais do que se disséssemos
que o poder se legaliza, porque a juridicidade (disse-o bem Picard ao propor este
neologismo, op. cit., p. 37) não é a legalidade, visto como é o fenômeno jurídico na
sua mais vasta amplitude.
Ao publicar a sua Einführung in die Staatslehre, Hamburgo, 1 975, Martin
Kriele desenvolve tese análoga à da "jurisfação do poder", escrevendo: "O decisivo
é aqui a conexão dialética indissolúvel entre o direito e o poder: o poder estatal cria
o direito e o impõe, porém o direito fundamenta e legitima o direito (cf. trad.
castelhana de Eugenio Bulygin, Introducción a la teoría dei Estado, Buenos Aires,
1 980, p. 1 50).
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25. Vide Miguel Reale, O Estado moderno, cit., p. 201 e s. Mirkine Guetzévitch,
tratando da "tendência universal de se submeter ao Direito todo o conjunto da vida
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O que se verificou entre os indivíduos, o que se vai afirmando
entre os grupos, amanhã será uma realidade também entre as nações.

69. Dirão que somos por demais otimista, e que basta abrir os
olhos para ver que o Direito apresenta fases sucessivas de enfraque
cimento e de eclipse; que o Direito cede sempre o lugar quando se
trata de resolver os problemas da subsistência e da vida; que Jhering
tem razão quando escreve, em "O Fim do Direito", que acima do
Direito está a vida e que, quando a sociedade é posta em face do
dilema do respeito ao Direito ou da manutenção da vida, a força, sem
hesitar, sacrifica o Direito e salva a vida. Não devemos, entretanto,
olvidar que se sacrifica um Direito velho para se instaurar um Direi
to novo, e que não se deve confundir o Direito com os sistemas legais

do poder do

que o fato de se pretender apresentar como jurídicas as mais aberrantes
detenções da força governamental, do que vermos se porem como de
direito os mais evidentes poderes de fato.

É

que no mundo moderno não há poder duradouro que não se

baseie sobre o consenso dos governados. Daí a preocupação que é
própria das ditaduras modernas, de se justificarem juridicamente, de
se imporem menos pela força do que por um conjunto de idéias e de
sentimentos a que o povo dá a sua adesão por motivos que aqui não
cabe discutir.

É

70. Todos os propugnadores de um Estado mínimo, de um Esta
do anêmico, de funções cada vez mais restritas, como desejaram os
liberais clássicos iludidos com a possibilidade de uma automática
realização do equilíbrio social, todos os "anarquistas por tendência",
repudiam o poder só porque, no fundo, se arreceiam da força. Admi
tindo o automatismo da vida jurídica, não reconhecem que poder e
Direito se completam mutuamente, visto como, assevera Starnmler
sintetizando a lição conhecida de Jhering, o primeiro sem o segundo
resulta ineficiente, e o poder sem o Direito é cego.
O ideal de uma sociedade automaticamente harmonizável é tão

que se tomaram um empecilho ao desenvolvimento da vida.
Por outro lado, não há maior prova da jurisfação

Em geral, porém, podemos dizer que o progresso da cultura
i mplica a obrigatoriedade para os governantes de exercerem o poder
como uma função segundo normas de Direito.

preciso, além do mais, notar que há retrocessos na evolução

jurídica, considerando-se o caso particular deste ou daquele país, sen
do necessário - para se verificar até que ponto a involução se pro

inane quanto o ideal de uma ordem econômica de interesses espon
taneamente concordantes . O otimismo naturalista, que foi a seiva
propulsora do individualismo burguês, cuja doutrina Spencer traçou
confiante e tranqüilo, não encontra hoje senão diminutos e tardios
defensores26•

71. Nada autoriza a dizer que, à medida que avançamos em
civilização, a atividade do Estado se restringe, ou então, que o poder
passa a ser meramente indicativo.
Segundo o insigne Arcoleo, "essa opinião é contraditada pela
lógica, posto que, crescendo as atividades e as relações sociais, não
podem deixar de crescer as garantias e as tutelas; é desmentida pela
história que demonstra, com a estatística dos orçamentos aumenta
dos, como é hoje muito maior a incumbência do Estado Moderno".

cessou - comparar, não a ditadura com o período de normalidade
jurídica, mas com as ditaduras ou governos de fato anteriores.

coletiva", usa da expressão "racionalização do poder", dizendo que esta equivale à
afi�ação do Estado de direito (cf. Mirkine, Les constitutions de l' Europe nouvelle,
Pans, 1928, p. 54 e s.; e As novas tendências do direito constitucional' São Paulo
193 , tra�. d: Cândido Mo� Filho, p. 31 e s.). Consideramos imprópria a expressã
racwnahzaçao do pode�, mcompatível com o fenômeno complexo da jurisfação
_ se reahza segundo esquemas racionalistas ou tecnocráticos. Nesse
do poder que nao
sentido, cf. Luigi Bagolini, Giustizia e società, Roma, 1983, sobretudo p. 229 e s.

�
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26. Cf. em nosso O Estado moderno, cit., o ensaio sobre Estado Liberal, p.
60- 1 17, e também O capitalismo internacional, Rio, 1935, p. 1 09 e s., e Formação
da política burguesa, Rio, 1934, passim. Os que acreditam no equilíbrio espontâneo
das relações sociais, tanto liberais como socialistas, subscreveriam estas palavras de
Queirós Lima: "A linha do progresso em relação à ação do Estado está traçada no
sentido do crescente automatismo das funções do Estado, da gradativa neutralização
do poder", de sorte que "o Estado como instrumento de dominação, como poder de
mando, irá desaparecendo pouco a pouco, deixando o lugar ao Estado-função, coo
peração de serviços públicos etc. Teoria geral do Estado, Rio, p. 79 e s. Era o pen
samento de Spencer em Príncipes de sociologie, v. 3, caps. XVII e XV III, Justiça,
trad. de Augusto Gil, 1 . ed., caps. X, XV I e XXV I.
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"A mudança", continua o mestre, "não se dá na quantidade,
mas na qualidade das funções. Quando as forças do indivíduo são
diminutas, o Estado intervém para agir; quando começam a se de
senvolver as forças dos centros locais, o Estado intervém para ampa
rar; quando a sociedade, consciente de seus fins, se dispõe a alcançá
los, o Estado limita-se a exercer vigilância... Dessarte, a missão não
cessa, mas se transforma, tomando-se mais delicada"27•
Podemos dizer, pois, que o poder tende a se tomar cada vez
mais jurídico, cada vez mais imperceptível, por ser cada vez mais
exercido sem violência às vontades e de conformidade e em harmo
nia com as exigências naturais de uma convivência humana que se
ordena para realizar, pacificamente, os seus fins comuns, muito em
bora haja períodos que parecem desmentir tal assertiva.
Daí à afirmação de que o Direito seja suscetível de realização
sem o poder há um abismo que só pode ser preenchido por um ato de
fé no automatismo dos processos sociais, ato de fé esse que recusa
mos a fazer porquanto representa um desprezo pelas forças criadoras
do espírito.
72. As considerações que vimos de fazer são de máxima impor
tância, pois este ponto constitui um dos divisores das correntes do
pensamento jurídico-político.
Como se vê, não concordamos com aqueles que se deixam em
balar pela sereia da soberania do Direito, acreditando que o papel do
Estado na vida do Direito tende a se tomar cada vez menor. Essa tese
da soberania do Direito anda sempre ligada a outra do primado do
Direito Internacional, e nós veremos que ambas, embora apresentem
um elemento de verdade contra a tese da soberania absoluta e da
absoluta estatalidade do Direito, são teses enganosas que a vida a
cada passo desmente.
27 rcoleo Corso di diri�o costituzionale, 3. ed., Nápoles, 1 908, p. 1 8. Lem
:
:
�re-se, abas, que, Ja_ em fins do seculo passado, Pedro Lessa se opusera ao individua
hs�� de Buc le, partidário do Estado evanescente, mostrando que os problemas
_
s�cJ�Js e econoilllcos
de �ossa época impõem a crescente interferência dos poderes
pubhcos, o que lhe pareCia um sinal do inevitável advento do socialismo. (Cf. a In
trodução à tradução brasileira da História da civilização na Inglaterra ' de Buckle
São Paulo, 1900.)

A "soberania do Direito" de que nos fala Krabbe em páginas
co
de ntagioso entusiasmo, não é princípio que possa ser aceito por
quem não perde de vista o mundo complexo e agitado da experiên
cia histórica28•
A supremacia do Direito não pode ser alcançada contra o po
der, mas pelo poder.
INTEGRAÇÃO E JURIDICIDADE DO PODER

Declarar que o poder tende a ser cada vez mais jurídico, ou
seja, a surgir de uma necessidade suscetível de qualificação jurídica
para ser exercido segundo o direito por órgãos também juridicamen
te constituídos, não basta. É preciso provar que essa tendência não
depende apenas do grau de desenvolvimento da consciência jurídica
dominante em um dado povo, mas também de condições objetivas
que já apreciamos no estudo que fizemos sobre o processo de
integração.
Pontes de Miranda, com muita agudeza, estabelece conexão entre
o princípio da crescente dilatação dos círculos sociais e um outro, o
da progressiva diminuição do quantum despótico.
73.

Aceitável seria in toto a tese do ilustre jurista se o seu sistema
não se subordinasse a um postulado monista, transportada para o
setor das ciências morais uma preocupação justificável e necessária
apenas no domínio das ciências físicas, a de substituir o qualitativo
pelo quantitativo. Segundo Pontes de Miranda, na formação de quais
quer círculos sociais (do Estado inclusive) primeiro há a vontade
qualitativa de organizar e, à medida que a organização se vai efe
tuando, o processo quantitativo se introduz com diminuição do
quantum despótico, diminuindo a violência devido à sub-rogação
quantitativa dos regulamentos29•

�

�

'
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28. Cf. H. Krabbe, L'idée modeme de l ' État, in Cours de l'Academie de la
Haye, 1926, e Gurvitch, Le temps présent, cit., p. 13 6.
29. Pontes de Miranda, Introdução à política científica, cit., p. 28; e Sistema
de ciência positiva do direito, cit., v. 1 , p. 458.

"Essencial ao Estado", escreve ele, "é a co-participação ativa na
ordem normativa, que, sob o influxo de certas circunstâncias ou de
doutrinas, se reveste de excessos subjetivistas (vontade do Estado).
O querer do Estado é elemento que, se existe (metaforicamente, não
há dúvida), é maior ou menor em certos períodos, e evoluciona para
minimum de imperativo e maximum de indicativo, do quase-tudo de
mando para o quase-tudo de organização e técnica"30•
Acontece, porém, que o elemento qualitativo nunca deixará de
existir, como elemento de apreciação, de decisão valorativa, visto
como a sociedade, corpo em perpétuo movimento, renova incessan
temente os seus objetivos, coloca problemas novos que exigem con
sideração e deliberação ativas por parte do Estado, não podendo fi
car tudo, nem quase tudo, entregue ao mecanismo funcional dos re
gulamentos.
Governar é criar continuamente, é apreciar o imprevisto e é de
cidir diante dos fatos que a lei não previu ou previu de maneira insu
ficiente. Assim como a aquisição que fazemos de muitos hábitos úteis
não dispensa a vigilância e a participação criadora da inteligência e
da vontade, também os dispositivos legais e os regulamentos não
prescindem da interferência do poder que deve agir "como se" o
corpo social tivesse uma inteligência e uma vontade.
Feita esta ressalva, concordamos em que a integração social
sempre se verifica mediante um decréscimo de força sem que se dê,
propriamente, a neutralização do poder. Como já dissemos, não há
integração sem discriminação de direitos, não há unidade social or
gânica sem reconhecimento e garantia de liberdade.
Esta observação nos dá elementos para compreender por que a
soberania encontra limites objetivos e não é um poder de fazer e de
desfazer segundo a arbitrária vontade dos que governam.

CAPÍTULO IV

ORDEM JURÍDICA E PODER
ESTÁTICA E DINÂMICA SOCIAIS
74. Em uma sociedade ou, de acordo com a delimitação que já
fizemos, em uma sociedade nacional, múltiplos são os ideais � in 
nitas as àspirações dos indivíduos e dos grupos, a esses 1�eats
_ .
correspondendo atitudes e ações mais ou menos energtcas,
mats ou
menos violentas, segundo os vários comportamentos, em face das
solicitações e dos motivos exercidos sobre as vontades.
Há em toda sociedade duas ordens de aspirações permanentes,
um
que só à custa de muitos esforços e sac�ifíc os _ se �onciliam em
sem
ser
estado que se poderia classificar de equllzôrw . mstavel, por
pre uma conjugação de estabilidade e de movzmento.

�

�

Uma é a das aspirações no sentido das diferenciações progres
sivas, das mudanças e das inovações; a outra é a das aspirações o�os
tas, no sentido do statu quo, da conformidade para com o que ex1ste,
da predileção pelo que está consagrado nos usos e costumes.
Pode-se dizer que cada um desses sentimentos ou desses "com
plexos sentimentais" predomina em tipos humanos distintos, haven
do os revolucionários por índole como há os conservadores por tem
peramento.
Consoante justa observação de Vilfredo Pareto, resultam desse
estado de cousas efeitos notabilíssimos, conseqüências que aparen
temente deveriam se elidir; pois, forma-se, de um lado, uma força
que ameaça a sociedade de dissolução, e, do outro, uma força que
ameaça a sociedade de estagnação.

30. Comentários à Constituição de 1937, cit., p. 35.
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Na realidade, porém, as duas forças não se elidem e dão como
resultante a linha do progresso civil.
91

"� claro", diz o mestre da economia matemática, "que, se a
necessidade de uniformidade (resíduos

IV B)

fosse em cada indiví

duo tão poderosa a ponto de impedir de maneira absoluta a qualquer
um de se afastar das uniformidades subsistentes na sociedade esta
não teria motivos internos de dissolução, mas não teria tam ouco
.
motivos de mudança, tanto para um aumento quanto para uma dimi

�

nuição da utilidade dos indivíduos ou da sociedade. Se, ao contrário,
faltasse a necessidade e uniformidade, a sociedade não subsistiria e
todo indivídu

� agiria por sua conta, como fazem os grandes felin� s,

as aves de rapma e os outros animais. As sociedades que subsistem e

dos processos sociais. Não resultante mecânica, porém, que se pro
cesse somente segundo leis causais, mas resultante que obedeça tam
bém a leis finais.
O Direito é, ao mesmo tempo, unidade e multiplicidade, estabi
li dade e movimento, porque é a expressão da unidade multíplice da
sociedade (unitas ordinis) e a garantia do progresso ético e material
na ordem e na paz (equilíbrio em movimento).
O progresso social seria impossível se não existissem desigual
dades naturais entre os homens, se as diferentes individualidades não

se transformam representam, portanto, um estado intermédio entre

tivessem comportamento diverso diante de fatos idênticos ou de con

os dois referidos extremos" 1 •

tingências equivalentes; se uns não se apegassem de corpo e alma

Conceber uma ordem jurídica como uma ordem estática ou como
resultado de um processo definitivo de adaptação significa perder 0
sentido íntimo do Direito e confundir a ordem jurídica substancial

_:

com a o demj urídica formal que nos é dada pela legislação positiva,
expressao nem sempre fiel daquela.
gundo os imperativos da Justiça e as necessidades da convivência

�

pacífi a, é evid nte que o Direito é um corretivo das desigualdades

�

ordem estabelecida, e outros não se preocupassem com a instaura
ção de uma nova ordem, com a realização de um equilíbrio mais
próximo do eterno ideal de Justiça.

76. São fatores éticos e psicológicos, são circunstâncias históri
cas, são motivos econômicos e técnicos etc . , que explicam a dinâmi

Sendo uma composição das duas forças acima apontadas se

�

à

�

na urms que exist m entre os homens, corretivo esse que é legítimo
ate e enquanto nao ultrapassa os lindes dos direitos essenciais da

ca do Direito, a formação de um ideal de Direito e a generalização da
convicção de que é necessário ver assegurado, mediante órgãos coer
citivos, o respeito

à regra tida como indispensável ao bem comum e
à realização de todos os valores que dão fisionomia a uma cultura.
Analisando a doutrina de Duguit, j á tivemos oportunidade de

pessoa.

notar como é obscuro o fenômeno da elaboração das normas no seio

75. Esse dado sociológico parece-nos de grande alcance para 0
. .
JUTISta.

da sociedade, e como se têm revelado falhas todas as tentativas de

. � Direito, q�e é a ordem das relações humanas segundo 0 ideal

explicação de "como" o Direito surge.
A Escola Histórica teceu as mais variadas e sutis considerações

�e JUstiça compatlvel com as contingências históricas, o Direito que

sobre a gestação do "jurídico" no seio das coletividades, mas, tudo

e sempre uma relação proporcional de homem para homem, no dizer
, _
sabw de Dante, e que, portanto, é uma justa organização da paz,

os adeptos dos "processos sonâmbulos do Direito".

representa, nem pode deixar de representar, um meio-termo, uma
composição harmônica de estabilidade e movimento. No decurso da
história,

� �ireito tem sid? a resultante da força que tende a perseve

rar na estatlca da ordem vigente, e da força que dá origem à dinâmica

somado, não se pode negar a procedência da ironia de Jhering contra
O espírito sutil de De Maistre fixa bem este ponto quando as
sim se exprime: "Do governo, da soberania e das instituições huma
nas é imagem natural, no mundo físico, a planta. Considerai a árvo
re: a duração do seu crescimento é sempre proporcional

à força e à

sua duração total. Todo poder constituído imediatamente em toda a
plenitude das suas forças e dos seus atributos é, por isso mesmo,
1 . Vilfredo Pareto, Compendio di sociologia gene rale Florença
1 920 n 896
p. 142.
,
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,

,

o

,

falso, efêmero e ridículo: tanto valeria imaginar um homem nascido
adulto. Nada do que é grande começa em estado adulto. Do mesmo
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modo que os indivíduos, as nações têm um berço, nascem como um
arbusto ou um ser humano. Só com o tempo crescem, frondejam
vicejantes e assumem majestosas proporções. Não se achará nunca
no decurso das idades uma só exceção a esta lei.

Crescit occulto

velut arbor eavo é a divisa eterna de qualquer grande instituição.
Tudo o que existe legitimamente e para os séculos existe a prin
cípio em germe e desenvolve-se sucessivamente. E assim como é
impossível verificar exatamente quanto um indivíduo humano ou
vegetal cresce cada dia, assim também devemos renunciar à idéia de
encontrar algo de

claro, nítido e positivo no nascimento e desenvol

vimento das nações, das soberanias, das constituições políticas. Nes
te assunto, tudo se reduz ao jogo imperceptível, múltiplo e quase
infinito das circunstâncias"2•
Embora não se possa aceitar sem restrições esta concepção
inclinada a olvidar o valor positivo e inovador da atividade huma
na, é preciso reconhecer que uma grande prudência deve envolver
as conclusões do jurista quando pretende sondar os arcanos do Di
reito e do Poder.

da objetividade, e recebem obrigatoriedade por força dos

valores que

exprimem, tendo tanto mais validade quanto mais se ordenam se
gundo os valores do justo.
Germes ou esboços de normas jurídicas positivas, as repre
sentações jurídicas são complexos ideológico-sentimentais que se
formam em virtude de valores que se projetam sobre processos so

sempre um antece
necessário) as normas jurídicas promulgadas pelo legisla

ciais variáveis, e precedem (embora não sejam
dente

dor. Pode-se dizer que - via de regra - o ato legislativo encontra
nas

representações jurídicas o seu elemento material, o seu con-

teúdo primitivo.
Elas refletem a especial atitude de

adesão ou de repulsa assu

mida pelos componentes de um grupo diante dos fatos que surgem
na vida coletiva, quer sejam de ordem económica, estética, religiosa
ou moral, e dessas valorações não se pode prescindir no momento da
formulação do preceito destinado a valer

erga omnes.

As representações jurídicas são dados da

experiência jurídica,

e não simples categorias racionais. Elas representam, na escala
gradativa da positividade jurídica, o mínimo de

REPRESENTAÇÕES JURÍDICAS E DIREITO NATURAL

objetividade, isto é,

de validade por si, independentemente da apreciação imediata dos
comandados. São regras de Direito em esboço, cuj a coercibilidade

77. Reconhecida a impossibilidade de ver absolutamente claro,
contentemo-nos com ver pouco, mas com método .
Em primeiro lugar, devemos reconhecer que, segundo o jogo

.
Imperceptível, múltiplo e quase infinito das circunstâncias, surgem e
se formam na sociedade certas exigências particulares de justiça ain
da não concretizadas plenamente em regras de Direito, mas que já se
apresentam dotadas de uma incipiente normatividade. São verdadei
ros esboços de Direito Positivo, designados expressivamente como
"representações jurídicas".
Sendo, quanto

à

corporativo ou estatal individualizado. Consoante pensamos ter mos

Direito como Experiência, trata- se de uma "experiência
jurídica pré-categorial", isto é, ainda não consubstanciada, cientifi
trado em O

camente, em juízos normativos3•
Não são ainda normas de Direito Positivo propriamente dito,
mas podem ser consideradas Direito Positivo

in nuce, inconfundí

veis que são com as normas éticas e convencionais, visto como ten
dem a se transformar em normas positivas e são respeitadas como

eficácia dos comportamentos, mais que um

Direito ideal ou abstrato, essas representações jurídicas ainda não
chegam a ser Direito Positivo propriamente dito, mas estão no limiar

2. Apud Alexandre Correia, A concepção histórica do direito, cit., p. 3 1 .
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ainda está difusa no corpo social e não corresponde a um poder

3. Como diz Dabin, não se deve confundir a formação anônima do Direito
com a formação inconsciente e sonambúlica, a que se apegam alguns antivoluntaristas
extremados. As "representações jurídicas", como esta expressão o denota, represen
tam valorações vigentes em dado meio social, traduzindo as forças de opção ou �s
tendências coletivas que o legislador deve levar em conta no momento da emanaçao
racional das normas de direito.
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jurídicas, constituindo uma expressão relevante da formação social
do Direito4•
Por outro lado, não devemos confundir as "representações ju
r d cas" com as �xigências de um Direito ideal. As aspirações so
ctats, que paulatmamente atuam como "representações jurídicas",
nem sempre traduzem um grau mais elevado de perfectibilidade
ética, nem representam necessariamente um progresso em confronto
co� a legislação positiva. As vezes, traduzem falhas apreciações
do JUsto ou refrações dos valores da justiça em função de mil con
tingências históricas, compreensíveis nos limites dos círculos dis
tintos de cultura.

��

As "representações jurídicas", tendentes a se transformar em
Direito Positivo, não significam sempre um direito melhor mas sim
o direito que se quer, são dados de experiência jurídica e n o sit ple
ex�ressões t�ó cas do "Direito constituendo". Isto basta para distin
gm-las do Dtrelto Natural, embora a maior parte delas corresponda,
em geral, aos valores do justo em função dos sistemas particulares de
cultura5•

ã � �

�

4. ?�ixando para mais tarde a exposição dos motivos que nos levam a distin
.
gmr o �Ir�Ito Positivo em Direito estatal e não-estatal, lembramos aqui que, em
geral, D1!e1to e_ a or�em das re�ações hu�anas q�e implicam exigibilidades, recípro
.
�as o.u nao. � Direito concretizado na VIda social, como regra integrada na ordem
,
sob a sanção de uma coerção prevista e organizada pela autorida
VIgor
em
Jundica
.
.
�e \Dabm La phllosophie
de l' ordre juridique positif, Paris, 1929, p. 34 e s.), cons
tltm �ropnament� o Direito Positivo: é o Direito posto, o jus in civitate positum, 0
. DI. eit� como existe e um da? tempo e lugar, com caracteres fixos e precisos
�.
�
�
.
dei dmtto, Miiao, 1 9 14, p. 59). Para facilidade e clareza de expo
(��ceh, Filosofia
SIÇ �� r.eservamos .a expres � ão Direito Objetivo para indicar o máximo grau de
.
positiVIdade, ou SeJa, o Direito posto pelo Estado. As razões desta distinção melhor
se �ompreenderão no desenvolvimen�o da 3.• parte desta monografia: corresponde,
. quan�o dizemos Direito Objetivo entendemos sempre
al�. as: ao uso comum, pois
.
Direito do Estado, como grau maximo da objetivação histórica do Direito abran
gendo normas legais, costumeiras e jurisprudências que' no seu todo constttuem 0
"ordenamento jurídico estatal".
5. Comparem-se, nestes pontos, as considerações de Gurvitch em sua obra
L' exp�rience juridique et la philosophie pluraliste du droit, 1935, p. 1 30 e s. Note
se � d!ferenç� entre o que chamamos "representações jurídicas" e o "direito intuiti
vo. de Gurvitch. Cf. nos �o. livro O direito como experiência, cit., Ensaios I e II,
onde se encontra uma analise da chamada "experiência jurídica pré-categorial" .
•

.

'
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78. O Direito Natural pode ser concebido, in abstracto, como
um conjunto de princípios éticos e racionais que inspiram e norteiam
a evolução e as transformações do Direito, e que, sem serem redutíveis
às categorias do Direito Positivo, banham as matrizes da positividade
jurídica. Tal modo de entender o Direito Natural deve pressupor, po
rém, a sua compreensão como algo de transcendental (no sentido
kantiano deste termo), e não de transcendente, em relação ao Direito
Positivo: é, em suma, o conjunto das condições lógicas e axiológicas
imanentes à experiência histórica do Direito, ou, por outras palavras,
corresponde às "constantes" estimativas de cuja validade universal o
homem se apercebe na história e pela história.
Entre Direito Natural e Direito Positivo há, de certa forma, uma
irredutibilidade essencial, mas há também um nexo essencial de im
plicação e polaridade, o que corresponde à dupla característica dos
valores: não "valeriam" se não fossem dotados de realizabilidade,
mas deixariam de ser valores se se exaurissem no processo histórico.
As concepções monistas ou sacrificam o Direito reduzindo-o aos
quadros do Direito Positivo, ou incidem no erro de admitir a possibi
lidade de se converter o Direito Natural em Direito Positivo, como se
naquele nada houvesse de imutável e este estivesse sujeito a mil con
tingências históricas. Por outro lado, seria errôneo pensar que o Direi
to Positivo seja derivação do Direito Natural, como no silogismo se
concatenam as premissas e a conclusão. Isto seria esquecer que o
Direito Positivo é sempre um produto social e cultural, um "encon
tro", permitam-nos o termo, de exigências humanas universais com as
exigências múltiplas da convivência social: as "representações jurídi
cas", via de regra, são como que o produto bruto, imediato, desse
"encontro".
O Direito Natural não se confunde, pois, com o Direito Ideal
que Oudot define como sendo "a coleção das regras do justo e do
injusto que é desejável ver imediatamente transformadas em leis po
sitivas"6.
Planiol chega ao ponto de dizer que o Direito Natural é até, de
certo modo, o contrário da definição de Oudot: compõe-se de princí-

6. Oudot, Premiers éssais de philosophie du droit, Paris, 1 846, p. 67.
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pios superiores às leis que seria inútil, portanto, formular em artigos
de Direito Positivo7•
Nas mesmas águas navega Jacques Leclercq, para quem o "Di
reito Natural nada tem de um direito ideal, que só os erros ou as
paixões dos homens impedem de traduzir em lei positiva... O Direito
Natural, ao contrário, é qualquer coisa absolutamente impossível de
se traduzir como tal em leis positivas, porque só comporta regras
gerais, e essas regras supõem, para ser traduzidas na prática, que se
lhes acrescentem modos de realização"8•
Tanto em Planiol como em Leclercq há a meu ver, todavia, o
equívoco de só conceberem o Direito Natural in abstracto, como um
conjunto de princípios; quando não deve ser esquecida in concreto a
sua funcionalidade ou correlação com a positividadejurídica, ou seja,
a sua "transcendentalidade lógica e axiológica" na imanência da ex
periência jurídica.
É só graças à compreensão desse liame transcendental de im
plicação entre Direito Natural e Direito Positivo que poderemos evi
tar o dualismo abstrato que converte o primeiro em simples duplica
ta convencional e dispensável do segundo.

79. Como assinala Stammler, o Direito Natural não deve ser
concebido nos moldes do abstratismo do século XVIII, pois abrange
um complexo de regras que, em função de situações culturais diver
sas, conduz a figuras jurídicas distintas, ou, para melhor dizer, a va
lores jurídicos diversos, aos quais correspondem distintos sistemas
de Direito Positivo.
O Direito Natural é formado, segundo Stammler, por um núme
ro exíguo de preceitos gerais que, projetados sobre circunstâncias de

7. Marcel Planiol, Traité élémentaire de droit civil, v. 1 , n. 4. No mesmo
sentido, Beudant, Le droit individuei et I' État, Paris, 1 89 1 .
8. Jacques Leclercq, Leçons de droit nature/, 1927, v. 1 , p . 239-45. Escritores
há que usam indiferentemente as expressões Direito Natural e Direito Ideal, como,
por exemplo, o Prof. Vincenzo Miceli, o qual, entretanto, declara ser absurdo pre
tender-se reduzir o Direito Ideal ao Direito Positivo, lembrando que toda vez que
um é fixado nos quadros do outro não se faz mais que recair no velho Direito Natu
ral, ou seja, mais do que reelaborar, em cópia deturpada (pessimo rifacimento), o
Direito Positivo. Cf. Miceli, Principi di filosofia dei diritto, cit., p. 58-9. Cf. Del
Vecchio, Filosofia dei derecho, cit., p. 453; Dabin, op. cit., p. 291 .
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vida social diversas, fazem surgir distintos ideais concretos de justi
ça. Daí ter o eminente filósofo-jurista renovado, com penetração sur
preendente, a idéia de um Direito Natural de "conteúdo variável", ou
de "conteúdo progressivo" como Georges Renard prefere dizer9•
Nem tudo, porém, no Direito Natural está sujeito a variação,
nem pode ele ser concebido como uma fórmula geral vazia de con
teúdo, só tendo o conteúdo variável segundo as contingências espa
ço-temporais. Há nele algo de essencial e de imutável, e são os valo
res que, no dizer de Recaséns Siches, "não recaem sobre qualidades
relativas e variáveis, mas sobre um minimum perene constituído pela
essência moral do homem"10• O princípio de que a pessoa humana é
valor supremo constitui a constante ética de todos os sistemas de
Direito, e, como é bem observado por Dabin, os primeiros princípios
da moralidade não estão sujeitos a variações, o que não implica con
testar que o Direito Natural não seja de "aplicações variáveis e mes
mo progressivas". Por este motivo Dabin propõe a substituição das
fórmulas de Stammler e de Renard por esta outra: "Direito Natural
de aplicação variável e progressiva" 1 1 que poderíamos aceitar, mas
dando ao termo "aplicação" um sentido menos formal, afastada a
noção de um Direito Natural pré-formado, do qual decorram aplica
ções variáveis e progressivas. É na imanência da história que Direito
Natural e Direito Positivo se correlacionam.

9. Cf. Stammler, Die Lehre von dem Richtingen Rechte, Berlim, 1902, e a
admirável síntese que Stammler fez de sua doutrina na Universidade de Granada: La
génesis dei derecho, trad. de W. Roges, V, ed. Calpe, 1925, e Gény, Science et
technique, cit., v. 2, n. 104.
1 O. Recaséns Siches, Direcciones contemporaneas dei pensamiento jurídico,
Barcelona, 1929, p. 92. Da doutrina de Stammler tratamos em nosso livro Funda
mento do direito, cit., cap. IV, e em Filosofia do direito, cit., v. 2, cap. XXITI. Cf. a
2.• edição da citada obra de Recaséns, México, 1964.
1 1 . La philosophie de I' ordre juridique positif, cit., p. 289 e s. Cf. Renard, Le
droit, I' ordre et la raison, Paris, 1927, p. 1 17-59. Sobre as relações entre o Direito
Natural e o processo formativo do Direito, problema que surge à vista das "repre
sentações jurídicas", vejam-se as observações sempre atuais de Saleilles, École
historique et droit naturel, Revue Trimestrielle, 1 9 1 2, p. 80 e s. Como se vê, não
concordamos com aqueles que concebem o Direito Natural abstratamente como um
conjunto de princípios com "existência somente na razão". O Direito Natural, como
condição transcendental, é pressuposto necessário do Direito Positivo, ou, então,
não é mais que simulacro de Direito. Compare-se o que diz Georges Ripert da "de
gradação do Direito Natural" em seu admirável trabalho sobre O regime democráti
co e o direito civil moderno, trad. de J. Cortezão, São Paulo, 1 937, p. 5 e s.
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À luz destas ponderações, percebe-se uma conexão essencial
nt
� ;� Direito Natural e História, no processar-se ideal da experiência
JUndica, revelando-se valores que, uma vez trazidos ao plano da cons
ciê�ci a históric�, transcendem o âmbito empírico das valorações psi
.
.
cologicas
e sociais, para valerem em sua universal exigência, apesar
de serem suscetíveis de se traduzir em uma multiplicidade de ideais
particulares.

Pois bem, esses ideais de justiça podem corresponder às "re
presentações jurídicas", mas estas podem também resultar de sim
ples �atores ocasionais, de interesses que podem não corresponder
perfeitamente aos princípios relativos do justo . O conteúdo variá
vel do Direito Natural é sempre expressão do justo, ao passo que
certas representações jurídicas - pertinentes sempre ao domínio
d? Direi�o :ositivo - podem constituir simples expressões ini
.
Ciais do ]undico12•
PROCESSO DE POSITIVAÇÃO DO DIREITO
80. O Direito é sempre uma concretização do ideal que tem 0
homem de completar-se, de elevar-se material e espiritualmente. Daí
o proces �o incessante de renovação do sistema jurídico positivo, ten
do em vista uma a?aptação cada vez menos imperfeita às situações
novas que se constituem.

A norma jurídica não resulta, pois, do fato bruto, do fato social
em si, mas sim do homem que se põe diante deste fato e o julga,
firmando uma norma de adesão ou de repulsa, segundo os princípios
do justo e do injusto.
É o contacto entre os princípios do justo e as situações histórico
s?ciais contingentes que, por meio de processos complexos e sutis,
ngorosamente inexplicáveis, constitui a condição do aparecimento de

1 2 . O "justo" e o "jurídico" não coincidem no plano do Direito Positivo. A
.
defi?Ição nominal jus dictum est quia estjustum vale para todo o Direito apenas em
s�ntldo formal, entendendo-se que, como a armadura do Direito é sempre "essen
Cialmente acordo, proposição, ajuste", não há forma de Direito que não realize uma
certa forma de justo. Ou por outras palavras, todo direito é justo na medida em que
o seu "sentido vem a ser o de realizar o justo".
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certos ideais que dão lugar às "representações jurídicas", que são a
mola propulsora do progresso do Direito, visto como tendem a se tra
duzir em regras de Direito Positivo em geral e estatal em particular.
As representações jurídicas constituem, assim, a primeira ma
nifestação do Direito Positivo . Elas são como que regras de Direito
Positivo em esboço, amalgamado com elementos que a positividade
triunfante distingue depois e separa, até culminar sob a forma preci
sa de norma jurídica.
Toda representação jurídica é dotada de uma força de expan
são, tende a se impor à massa dos espíritos, atuando como poderosa
idéia-força na medida de sua correspondência com as aspirações
coletivas. Toda "representação jurídica", por outras palavras, tende a
se tornar norma jurídica positiva, dentro de um círculo social parti
cular, primeiro, para depois se estender aos círculos periféricos, ou
ainda diretamente no círculo mais largo representado pela integração
nacional: tende, pois, a valer universalmente como Direito estatal.
Como se efetua essa translação do momento social para o mo
mento jurídico? Como a representação jurídica se torna norma ver
dadeiramente positiva? Que representa o poder nesse processo de
positivação da regra jurídica? Toda regra de Direito tem sempre como
antecedente necessário uma "representação jurídica", ou, de manei
ra genérica, pressupõe sempre um estado de consciência social? Eis
aí um problema, de cuja solução depende, magna parte, a teoria jurí
dica do Estado e do Direito.
81. Notemos, preliminarmente, que, em certos casos, uma deter
minada norma de Direito vale dentro de um círculo social particular,
sem que essa eficácia indiscutivelmente jurídica tenha assento em al
gum texto de legislação positiva: surge assim o Direito costumeiro.

Pode acontecer que essa norma valha por muito tempo sem que
se sinta a necessidade de armá-la da coação específica do poder pú
blico. Em geral, entretanto, a tendência própria às regras de Direito é
de se tornarem regras de Direito estatal, não só para terem assegura
da uma eficácia plena em virtude da tutela da força material supre
ma, como para adquirirem universalidade .
Esse processo de "objetivação" das normas jurídicas liga-se in
timamente ao processo de integração social . Não se dá integração de
círculos sociais sem positivação de normas jurídicas. Para melhor
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dizer, toda integração social, que não é senão adaptação do homem
ao sistema de uma cultura, concretiza-se e culmina como afirmação
de positividade jurídica que tende a ser positividade jurídica estatal.
Se analisarmos o processo de integração do Estado Moderno,
teremos de concluir que os círculos sociais afins inclinam-se a se
integrar em uma unidade superior, e que essa integração se realiza
mediante a instauração de um novo sistema de Direito Positivo, de
clarado por uma autoridade reconhecida como autoridade represen
tativa da unidade nacional integralizada, ou seja, declarado pela so

berania do Estado.
Com efeito, todas as representações jurídicas dotadas de força
real e que podem até ser respeitadas e cumpridas pelo consenso es
pontâneo das comunidades, tendem a se integrar na unidade do sis
tema de Direito Positivo estatal, o que equivale dizer que tendem a
estatalizar-se, porquanto - como veremos nos capítulos seguintes

Tal estádio evolutivo da ordem jurídica positiva tende - não
obstante todas as crises internacionais que só aos olhos dos medío
cres parecem definitivas - tende a integrações maiores, internacio
nais e talvez mesmo supernacionais, rumo ao ideal remoto de uma
integração que se confundirá com o círculo social Humanidade e se
exprimirá por meio de um só sistema soberano de Direito.
Entretanto, ainda estamos positivamente longe desse ideal, e
não há nada mais perigoso para o jurista do que sacrificar o concreto
dofato histórico, ainda quando provisório, pelo abstrato do ideal que
a linha da evolução científica deixa apenas vislumbrar.
O que importa, porém, nesta altura, é notar que então como
agora o fenômeno se dará como expressão das leis gerais que aqui
compendiamos: Todo círculo social tende a integrar-se em círculos

a estatalidade ou objetividade jurídica plena do Direito não é
senão o grau maior de positividade jurídica relativamente a outros
ordenamentos de Direito Positivo 1 3 •

mais amplos e complexos; cada integração constitui-se e se afirma
mediante a exclusividade, em última instância, de um sistema de
Direito Positivo; a positivação exclusiva do Direito em um círculo
social só é possível mediante a interferência do poder e exige uma
hierarquia de poderes.

Em verdade, todo Direito procura o poder para realizar-se como
norma garantida e genérica. É por isso que uma idéia de Direito deve
ser sempre o preço de uma conquista legítima do poder. O poder que
não realiza o Direito é sintoma patológico de equilíbrio obtido por
compressão, pois só pode dar lugar a uma ordem precária e mecâni
ca, arranjada sem adesão de consciências, incapaz de refrear, por lon
go tempo, as forças vivas do crescimento orgânico.

83. "Todos os interesses humanos possuem uma necessária ten
dência psicológica a abrir o próprio caminho e a afirmar-se", escreve
Jellinek. "Mas uma cousa e outra exigem força. Por isso qualquer
agregação social permanente, esteja ou não organizada, exige uma
aspiração no sentido de adquirir força e conservá-la" e, "como o Es
tado é o mais poderoso fator social de força, todos os grupos tendem
a ser auxiliados ou pelo menos reconhecidos pelo Estado"14•

82. Quem estuda a história do Estado nota como o fenômeno da
integração social progressiva ou da dilatação dos círculos sociais está
em íntima conexão com o da afirmação progressiva do primado de

É por isso também que, considerando o Estado nacional a mais
alta expressão da integração social até hoje alcançada, dizemos que

-

um dado sistema de modelos jurídicos.
O chamado Estado Moderno representa o mais alto grau de de
senvolvimento desse duplo processo: nele a integração já é nacio

nal, e, no círculo social da Nação, um Direito Positivo decide em
última instância, o Direito Positivo cuja eficácia é garantida pela
autoridade do todo nacional.
1 3 . Cf. especialmente os caps. IX e X.

1 02

o Estado é o lugar geométrico de positividade do Direito.
Se considerarmos, por outro lado, as desigualdades naturais dos
homens, as duas ordens de forças que atuam sobre a sociedade, a
disparidade de tendências e de inclinações, a multiplicidade de ideais
não raro contrastantes, seremos obrigados a reconhecer que, se um

14. Jellinek, Dottrina generale dello Stato, cit., p. 1 26. O mesmo se pode
dizer com relação a ordenamentos supernacionais, como o do "Mercado Comum
Europeu", que depende do consenso dos Estados nacionais.
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sistema de Direito Objetivo se impõe no círculo nacional com exclu
são de toda equivalência, isto só se verifica em virtude da força da
unidade nacional integralizada, ou seja, em virtude da Soberania. A
soberania é a expressão jurídica da integração nacional.
Antes, porém, de examinarmos estas questões, é preciso verifi
car se é possível apresentar o poder como uma simples intercessão
entre a norma in abstrato e a norma positiva, ou, em última análise,
se o Direito se realiza todo objetivamente, sem nenhum elemento de

Dessarte, a obrigação expressa pela norma jurídica tem o seu
fundamento na representação da finalidade social que exige a obe
diência, e não tem sentido fora da sociedade, ou, mais exatamente,
sem direta referência às relações sociais contingentes em cuja fun
ção é a regra posta como "exigência do bem comum".
A regra, por conseguinte, não vale por si mesma, mas enquanto
exprime o valor social das cousas, na medida em que concretiza um
ideal de justiça em um determinado estádio de cultura.

O PODER SEGUNDO A DOUTRINA
DE GEORGES BURDEAU

Estamos, em linhas gerais, de acordo com esta maneira de ver,
a qual coincidiria, in toto, com as que anteriormente expusemos, se
Burdeau não concebesse o Direito como um fenômeno de represen
tação, como fizemos ver em nossa monografia sobre os "Fundamen
tos do Direito".

84. De superlativa importância para a análise do processo de
positivação do Direito é saber se um preceito jurídico se atualiza por
se lhe acrescentar o poder, ou se o poder já está implícito no próprio
conteúdo do preceito.

85. Não compreendemos, entretanto, como é que Georges
Burdeau parte dessa posição realista para chegar a uma conclusão
insustentável, a qual, em última análise, equivale à tese de Hans
Kelsen sobre a soberania como expressão da validade de uma or
dem normativa.

subjetividade.

Georges Burdeau, analisando o problema com notável
acuidade, diz que a obrigação jurídica não decorre diretamente do
princípio expresso pela regra, não nasce de seu conteúdo, mas só
aparece em virtude da intercessão de uma causa estranha à regra,
uma vez que é o bem comum, o fim social que impõe a sua obser
vância: "A submissão à regra é exigida em virtude da consideração
do bem comum que se trata de realizar, porquanto é a representa
ção desse bem comum que impõe a obrigação. Assim, é exato afir
mar, desde logo, que a regra deve ser observada não porque a obri
gação resultaria de seu próprio conteúdo, senão porque uma certa
concepção de um ideal social a atingir ordena a submissão dos in
divíduos à regra: a obrigação provém da finalidade da regra, pois o
resultado que se espera da respectiva observação é o fundamento
do imperativo; por outras palavras, é a consideração da finalidade
última da norma que dirige o comportamento humano no sentido
indicado pelo conteúdo da regra" 1 5•

1 5 . Georges Burdeau, L a rêgle d u droit e t ! e pouvoir, Archives de Philosophie
du Droit et Sociologie Juridique, 1 937, n. 3-4, p. 66 e s.
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Com efeito, o professor francês sustenta que toda a vida do Di
desde o seu esboço como "representação jurídica", até a sua
reito
plena realização como norma positiva - verifica-se sem solução de
continuidade, sem interferência de elementos ajurídicos ou
metajurídicos.
O poder, em sua doutrina, é a própria regra em seu momento de
eficácia concreta. É a figura tangível da exigência que tem a regra de
ser garantida mediante um processo técnico e um organismo social
apropriado ao gênero das relações reguladas.
A idéia do poder vem fundir-se na idéia de Direito, porquanto
esta comporta o esforço de realização do preceito que nela se con
tém, de maneira que "o poder é a energia da regra, e não uma força
estranha à regra" 16•
Georges Burdeau declara que o poder é necessário à realização
do Direito Positivo, mas a sua posição não coincide com a dos dou
trinadores clássicos.

16. Burdeau, loc. cit., p. 78.

1 05

"Sem dívida", observa ele, "a maioria dos autores reconhece
que a existência do poder é necessária para que a regra de direito
possa surtir completo efeito, mas eles enfocam o poder de seu ponto
de vista físico e não como expressão de uma qualidade da regra" 17•
A intenção de Georges Burdeau é conciliar a exigência do po
der com a exigência de um fundamento único para o Direito, antes e
depois da positividade.
É por esse motivo que ele condena as concepções dualistas,
dizendo que elas repousam sobre uma oposição entre "o Direito à
base de força e o Direito à base de Justiça" (Le Fur), quando o Direi
to só pode ser um e uno, desde a sua origem até a sua positividade
plena:
"Da regra de direito (natural, racional ou objetivo) ao poder, do
poder à regulamentação positiva, não há solução de continuidade nem,
no plano racional, reflexo das etapas cronologicamente seguidas pelo
processo de formação do direito, nem mesmo adjunção, à norma ini
cial, de qualidades novas que lhe proviriam de uma intervenção (ade
são das consciências ou intervenção estatal) a ela exterior. Não há
senão uma idéia, única em sua essência, e com substância maior da
que lhe é geralmente atribuída: a idéia de direito; não há senão uma
regra única, tanto em sua origem como quanto ao fundamento de sua
autoridade: a regra de direito"18•

17. Burdeau, loc. cit., p. 80.
1 8 . Burdeau, loc. cit. Preferimos manter no texto o que disséramos sobre o
pensamento do politicólogo francês, à luz apenas de um artigo, cuja importância
pusemos em realce. Com efeito, nesse estudo de 1 937 já se encontram esboçadas as
idéias mestras que iriam depois ser amplamente desenvolvidas em três obras ora
bem conhecidas: Le pouvoir politique et I' État, 1943; Traité de science politique,
1949-1957; e Méthode de la science politique, 1959.
Nesses trabalhos, Burdeau ainda procura uma explicação monista para a gê
nese da regra de direito, em cujo processus ele insere o poder. Entre este e o direito
estabelece-se, no entanto, um nexo de implicação, de sorte que se apresentam como
momentos de uma única realidade teleologicamente orientada no sentido do bem
comum. Se a "idéia de direito" determina o poder, este se põe como "intermediário
entre a idéia de direito e do direito positivo"; sob esse prisma, "todo direito é
instrumento de uma política".
�or meio dessa correlação dinâmica entre um ideal de direito e a sua positivação
.
htstónca, graças aos recursos plásticos inerentes ao poder, processa-se a
"institucionalização do poder", que é "a operação jurídica pela qual o poder político
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O monismo de Burdeau, concluímos em 1 940, apreciando a
doutrina até então exposta pelo mestre francês, não é mais aceitável
do que o de Kelsen, e a afirmação que ele faz da necessidade do
poder não nos deve induzir a erro, pois a sua concepção do poder
como qualidade da regra - não obstante o seu desejo de não perder
contacto com os valores sociais - corresponde à concepção kelse
niana do poder como simples expressão normológica do Direito.

O BEM COMUM COMO FUNDAMENTO
DA SOBERANIA E DO DIREITO
86. Estão destinadas a insucesso todas as doutrinas que pro
curam eliminar do Direito o conceito de poder, ou, então, tentam
reduzir o poder a uma categoria jurídica pura.
O poder, por mais que se queira evitar esta conclusão, marca sem
pre um momento de livre escolha, de inteiferência decisiva no proces
so de positivação do Direito em geral e de um Direito em particular.
O Direito não obedece, em seu desenvolvimento, a um proces
so mecânico, no qual o poder represente o elemento de ligação entre

a idéia ou o sentimento de Direito e a regra jurídica em todos os seus
graus de positividade, nem tampouco se subordina a um processo
lógico, no qual o poder signifique o fio da coerência íntima do sistema.

é transferido da pessoa dos governantes a uma pessoa abstrata, o Estado". (Traité, v.
2, p. 1 88 .) Dessarte, o Estado confunde-se com a instituição na qual se encarna o
poder, podendo ser considerado, pura e simplesmente, "o poder institucionalizado".
A ordem jurídica positiva, segundo tal modo de ver, resulta da união da
"idéia de direito" com o "poder", inexistindo hierarquia ou subordinação entre
esses dois elementos, "cuja interpenetração de influências resume toda a vida do
direito" (Traité, cit., v. 1 , p. 343).
Fácil é perceber-se a evolução operada na teoria de Burdeau, crescendo cada
vez mais no horizonte de seu pensamento a importância do poder na nomogênese
jurídica, até chegar a afirmações como estas: "o político (isto é, entendamo-nos, o
conteúdo ou o objeto da Ciência Política) é o fundamento de todo o social; o político
é o social que atingiu a maturidade", donde ser "a Ciência Política a ciência social
por excelência) (Méthode, cit., p. 103-5).
O monismo deixa, assim, de ser lógico-jurídico, para ser político, pois toda
"idéia de direito" implica o poder que a atualiza, segundo estes princípios binados:
"Não há sociedade sem regra, nem regra sem poder"; "Não há sociedade sem poder,
nem poder sem possibilidade de estabelecer regras" (Méthode, cit., p. 1 89).
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87. O bem comum é o fundamento último do Direito assim como
soberania, desde que por bem comum se entenda a própria "or
da
é
o
dem social justa". A compreensão da natureza do poder torna-se mais
clara quando lembramos que o bem comum não coincide com a idéia
particular que cada homem faz de seu próprio bem. Como nos diz Jean
Dabin, a soberania é uma exigência do bem comum que não poderia se
realizar pela simples benevolência dos indivíduos e dos grupos - e
não pode dispensar uma "conjugação obrigatória dos esforços de to
dos, sem distinções de classe, de sexo, de religião, de partido etc.", de
maneira que "o empreendimento da coisa pública reveste a forma de
uma sociedade ao mesmo tempo universal e necessária" 19•

Na tese de Burdeau, por exemplo, o poder constitui um ponto
de encontro, um traço de união entre as "representações jurídicas" e
as regras jurídicas positivas, e isto porque se considera implicada a
intervenção do poder tanto pela norma de direito que lhe deve o seu
verdadeiro significado, quanto pelo próprio ordenamento positivo
do qual é condição.
O poder, entretanto, não é um mero ponto de encontro ou de
intercessão entre a idéia de Direito ou o sentimento de Direito, que
uma coletividade quer ver assegurados, e a regra jurídica que efeti
vamente assegura o respeito a essa aspiração coletiva.
Tal aconteceria se, como pretende Duguit, o poder fosse um
instrumento passivo, uma balança fiel que pendesse para o lado da
regra econômica ou moral correspondente à linha de maior força
indicada pela "adesão da massa dos espíritos".

A preeminência do bem público, em sua ordem e como sistema
de valores a realizar, constitui o fundamento do Estado e da sobera
nia in concreto, segundo a antiga doutrina que vê no Estado uma
"sociedade perfeita", porquanto forma "um sistema completo que
lhe confere plenitude de competência".

Na realidade, porém, uma "regra de Direito" só se torna plena
mente positiva, ou seja, norma jurídica do Estado, em virtude de um
processo de seleção, de verificação, por parte dos órgãos do Estado
ou, por outras palavras, em virtude de uma decisão orientada no sen
tido do bem comum, o que quer dizer, no sentido do justo social.

"Assim sendo", esclarece o ilustre mestre de Louvain, "a idéia
do bem comum encerra, em potência, a idéia de soberania; necessa
riamente, o grupo ou o sistema voltado a proporcionar aos homens a
paz e a justiça, a ordem e o sustento, deve ser admitido não somente
a impor a sua própria lei, como também, em caso de conflito, a fazê
la prevalecer"20•

Cabe à Política do Direito examinar in concreto os motivos
axiológicos que determinam a inclinação do poder no sentido de pre
ferir uma via normativa, com sacrifício de outras "proposições jurí
dicas" possíveis.

Sem a soberania não estaria assegurada a realização do bem
comum ou a justiça social. Em verdade, quando o individualista põe
o indivíduo no centro da vida do Direito, como meio e fim da ordem
social, fá-lo na certeza de que a satisfação do interesse individual
virá coincidir com a plena satisfação do interesse coletivo21 • Já assim

Bem poucos problemas são tão complexos como o do papel do

poder na nomogênese jurídica, a cujo estudo já dedicamos grande
parte de nosso livro O direito como experiência, desenvolvendo te
mas já apreciados no capítulo XXXVI de nossa Filosofia do direito.

19. Dabin, Doctrine générale, cit., p. 5 1 e s. e Philosophie de I' ordrejuridique
positif. Sobre a identificação que fazemos entre 'justiça", em sentido geral, e "bem
comum", vide Fundamentos do direito, cit., p. 308 e s. Sobre a noção de bem co
mum, fora dos esquemas tomistas, vide G. Burdeau, Traité, cit., v. 1 , p. 57-88.
20. Dabin, op. cit., p. 1 23 . Sobre o "bem comum" como uma ordem de
participação e de comunicabilidade, vide Bagolini, Mito, potere e dialogo, Bolo
nha, 1 967, de admirável acuidade.
2 1 . Assim Stuart Mill, L'utilitarisme, trad. de Le Monnzer, p. 1 1 1 : "Se me
perguntam por que a sociedade deve garantir o meu direito individual, eu não tenho
razão melhor do que a do interesse geral". Compare-se Dabin, Philosophie de
I' ordre juridique positif, p. 45.

Basta lembrar aqui que o poder, seja ele estatal, isto é, definido
por meio de órgãos predeterminados, seja ele social, revelado por
meio da reiteração intencional dos usos e costumes, ou das decisões
dos corpos associativos internos, corresponde sempre a um momen
to de opção, que nem sempre é suscetível de ser explicado em termos
puramente racionais: elementos afetivos e imprevistos, quando não
passionais e violentos, podem provocar a positivação de uma norma
de Direito, em conflito com a solução racionalmente mais em har
monia com os interesses individuais e coletivos.
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não pensa o socialista que no bem do todo dilui o bem de cada qual,

veis sistemas de Direito com igual grau de positividade. Objetivida

e ambos não concordam com quantos vêem no ordenamento jurídico

de implica "exclusividade" do sistema das normas estatais e também

um dos meios de conciliar o bem de cada um com o bem de todos.

unidade, como Kelsen soube bem pôr em evidência.

Mais ainda, como os homens são desiguais por natureza, pode

?

um grupo estar c�rto e ter os mesmos ideais, porém, cada um de per
.
SI concebe esses Iderus a seu modo, com maior ou menor intensidade
de luz e sombra.
Dentre essas imagens contingentes, qual a que mais correspon
de ao

bem comum?

A regra mais conveniente,

mais conforme com o bem comum '
.
'
Impor-se-a aos governantes pela natureza mesma das cousas?
Eis-nos chegados

à

encruzilhada na qual se separam o s

subjetivistas dos objetivistas, isto é, aqueles que não compreendem
o processo de positivação do Direito sem uma criação do legislador
e aqueles outros que crêem na formação espontânea do Direito, in
dep�ndentemente de toda interferência do poder público. Nós não
aceitamos nem uma nem outra dessas posições. Nem o legislador ou
o Estado cria todo o Direito (solução subjetivista), nem o Direito
aut�m�ticamente se põe e se realiza (solução objetivista), visto como
o Direito, e especialmente o Direito estatal, é o resultado de uma

síntese de condições objetivas e de apreciações subjetivas segundo
um_a ord�m de valores: é sempre objetivo-subjetivo, porquanto não
.

A exclusividade

de um sistema de normas de Direito estatal, no sentido especial que
damos a este termo, só é possível mediante a organização da coação
ou seja, mediante órgãos que exerçam o poder que tem o Estado de
declarar - ante a série múltipla das normas - qual delas deverá
valer como norma objetiva.

A positividade,

qualquer que seja o seu

grau, pressupõe sempre uma decisão. E a positividade plena, que se

Direito estatal, pressupõe necessariamente uma deci
são de última instância: a soberania.

realiza como

89. A interferência do poder como fator deveras decisivo no

processo de positivação objetiva de uma regra de Direito é, em pri
meiro lugar, uma decorrência da desigualdade natural dos homens e
do imperativo de realizar o Direito como proporcionalidade.
Se entre os homens houvesse perfeita identidade de vontades,
de pontos de vistas e de inclinações, o processo jurídico - se pro
cesso jurídico ainda houvesse - chegaria a termo, ou seja, alcança
ria a plena positividade, sem rupturas e sem hiatos, e tudo se passaria
como um desdobramento lógico da obrigação expressa pela regra,
nada de estranho se juntando

à idéia

inicial de Direito aceita pelos

membros todos da comunidade.
Nessa hipótese maravilhosa, a

idéia de Direito, pela adesão

tena �ficacia re�l uma norma editada arbitrariamente pelo Estado à
reveha dos sentimentos, das aspirações e das tendências da coletivi

unânime das consciências e como expressão de uma realidade espiri

valer "tecnicamente" pela sua coercibilidade

tual única, tomar-se-ia norma de Direito. Difícil seria, então, quando

dade, embora pudesse
objetiva.

�8. Somos de opinião que não é possível que o Direito se positive,
ou SeJa, que uma regra se tome regra de Direito Positivo sem o poder
em geral e - se reservarmos a expressão Direito estatal para indicar
o grau de plena positividade jurídica - sem a soberania. Esta é uma
exigência do bem comum.
_

O poder estatal, em suma, representa um momento de aprecia

não impossível, distinguir o Direito da Moral, pois só as normas
éticas valem por si, uma vez que perderia todo

valor ético uma obe

diência resultante de coação externa, ao passo que a observância de
um preceito jurídico não deixa de ter valor jurídico pelo fato de ser
resultado de coação22•

A lei é um sinal da imperfeição humana e é,

ao mesmo tempo,

sinal de que os homens almejam a perfeição.

çao de valores de seleção e de elaboração, cujo resultado consiste na

declaração da positividade objetiva de uma regra de eficácia uni
versal tendo em vista a sua finalidade eminentemente social.
O bem comum não se alcança sem contrastes, e sem que se
.
Imponha o sistema de Direito estatal com exclusão de outros possí-
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22. Eis aí mais um critério distintivo entre Moral e Direito, considerando-se
o valor do ato em virtude de ser ou não possível a intercorrência de coação sem
mudança em sua essência, mas o assunto vai além dos limites desta obra. (Cf.
Filosofia do direito, cit., 10. ed., cap. XXXI .)

111

Em verdade , o Direito se constitui e se desenvolve porque os
homens são desiguais e aspiram à igualdade, são diversos e sentem
bem forte o imperativo da uniformidade, querem ser cada vez mais
"eles mesmos" e, ao mesmo tempo, exigem que o todo seja por eles.
Através da história ora prevalece a tendência ao individualismo
e, então, a sociedade é vista como um meio de realização dos fins
individuais; ora predomina o societismo, e o indivíduo é considerado
um instrumento de realização dos fins da comunidade ou do Estado.
Entre esses dois extremos há a conciliação na virtude do meio ter

mo, o equiUbrio em movimento e a unidade multíplice, ou seja, os
períodos orgânicos que vêm depois das grandes crises e marcam o
alcance de mais uma etapa tranqüila no progresso humano. Poder
se-ia pensar em tese, antítese e síntese, se a história, na riqueza de
seus imprevistos, pudesse ser explicada pelo poderoso processo
dialético de Hegel. Pensamos, porém, como já tivemos a oportunida
de de expor em nossas lições de Filosofia do direito, que o processo
dialético de implicação e polaridade, em cujo âmbito se contém a
dialética dos apostos, como uma de suas possíveis variantes,
corresponde melhor ao polimórfico desenvolvimento da história.

O fato é que - em qualquer das direções acima apontadas o Direito tem sempre como resultado uma composição de forças.

É

por isso que todo ideal político ditatorial ou libertário perde muito
de autoritarismo ou de libertarismo desde o momento em que se
concretiza sob a forma de ordenamento jurídico positivo. O exercí

trabalho e o princípio
A solidariedade resultante da divisão do
ncia geral no desenvolvimento
de integração, que marca uma tendê
ivas condicionantes da or
dos círculos sociais, são condições objet
am sem o poder, sem o ele
dem j urídica positiva, mas não a realiz
ão.
mento volitivo, repre sentado pela decis
o resultado de uma sele
A regra de Direito estatal é, também,
e, mas é obra dos que exer
ção que não se produz espontaneament
ra uma ordem jurídica
instau
que
cem o poder, quer o pode r de fato
ra uma nova norma jurídica
nova, quer o poder de direito que integ
-lhe eficácia real.
no sistema positivo vigente, garantindo
"não emana dos fatos
"A regra de Direito", escreve Hauri ou,
am dos fenômenos
eman
s
sociais do mesmo modo que as leis física
ponto, a impõe
certo
até
físico s; ela é sempre obra de um poder que,
ser mantida por este poder
às forças sociais; ela tem necessidade de
convém desconfiar de to
para vencer as resistências que encontra;
do Direito . . . O Direito não
dos os sistemas que afirmam o império
Direito é preciso encontrar o
reina por si mesmo . .. atrás da regra de
pode r que a sanciona"23•
ica sobre o poder como
Pode-se dizer que esta é a tese cláss
Encontramo-la nas obras
iva.
elemento essencial à ordem jurídica posit
iam estas palavras de Gény:
da maioria dos autores que subscrever
ivo senão graças a um poder
"O Direito não pode realizar o seu objet
des e de se impor às necessisocial capaz de domar as vontades rebel
dades pela força"24•

cio do poder, na esfera do Direito, não se opera sem delimitação,
de sorte que todo poder torna-se jurídico, isto é, subordina-se à
ordem jurídica, no instante mesmo em que declara a positividade
de um sistema legal.
Como o Direito representa uma composição de forças segundo
um imperativo ético, e como não é possível pensar-se em acordo
espontâneo entre os homens, compreende-se a necessidade do poder
não só para a declaração da positividade do Direito, mas também
para a eficácia real do Direito declarado positivo.

90. Direito Positivo e Poder, por conseguinte, são termos
inseparáveis, sendo vão procurar reduzir o primeiro ao segundo, ou
então, contrapor um ao outro. Isto tanto para o Direito Positivo esta
tal, como para o não-estatal.

us, 1 . ed., p. 8-9. Na 2.•
23. Hauriou Précis de droit constitutionnel, Bordé
cional! � mo vai mais
institu
do
mestre
edição dessa obr; ( 1 929, p. 4), o ilustre

o de
do Dir�ito por �� poder p�htico dotad
longe, dizendo o seguinte: "A criação
pode
qual
o
vo,
Positi
o
sário ao Direit
uma certa autonomia não é menos neces

público, mas não à sua sobe �an a relat
renunciar à soberania absoluta do poder
para a cnaçao co�tl
senão
exerce
se
não
que
nos,
huma
s
va. O governo dos grupo
r
que governam possam eles mesmos crt�
nua da ordem e do Direito, exige que os
es du drmt,
sourc
Aux
grafia
mono
sua
em
Direito". Idêntica afirmação é feita
esta
p. 74. Nós veremos no cap. VIII que
Cahiers de la Nouvelle Journée, n. 23,
letra.
da
pé
ao
a
.
afirmação de Hauriou não pode ser tomad
ve de Philosophie du Drolt, v.
24. F. Gény, La notion de droit en France, Archi
privé positif, cit., v. 4: P· 1 5 � s.
1 -2, p. 1 8, e também Science et technique en droit
vemos como a d�u!.rma class.Ica
que
é
lei
da
e
o
Direit
Examinando as definições do
ol:
se, dentre muitas, esta defimçao de Plam
não vê antítese entre Direito e poder. Note-
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Foi Jhering quem mais ardorosamente procurou apontar a au
sência do poder material como "o pecado mortal do Estado", dando
nos a tão expressiva imagem da espada que sem a balança é a força
bruta, e da balança que sem a espada é a impotência do Direito, pro
clamando que só há ordem jurídica perfeita onde a energia com que
a justiça brande a espada é igual à habilidade com que ela usa da
balança25 •
Aliás, Pascal, na síntese de seu estilo inigualável, já nos deixara
esta lição inesquecível: "A justiça é impotente sem a força; a força
sem a justiça é tirânica. A justiça sem a força é contestada, porque
sempre há os maus; a força sem a justiça não é aceitável.

É preciso,

pois, alinhar conjuntamente a justiça e a força, para fazer com que
seja forte o que é justo ou que seja justo o que é forte"26•
Seria fácil multiplicar os exemplos dos autores que não se dei
xam impressionar pelas palavras e compreendem que poder não sig
nifica força bruta e que, sem o poder, não é possível ordem jurídica.

91. Em segundo lugar, é preciso notar que o processo de
positivação é também um processo de clarificação ou de decanta
ção do Direito.
Com efeito, as representações jurídicas, as idéias e sentimentos
de Direito produzem esboços grosseiros da regra cuja positividade o

alcançando-se uma estabilidade
as incertezas sobre a sua vigência,
de maior ou menor duração.

conteúdo em forma pre
No Estado o Direito toma-se forma , é
suporte das consciências e,
cisa. Desliga-se, de certa maneira, do
_
s �brigados �a sando a t r �tda
independe da apreciação imediata
illldade prehilllnar (le benéfice
autônoma, com o benefício da legttl
du préalable, como diz Hauriou).
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a vale por força de lei,
E quando uma norma consuetudinári
_
no momento de sua aphca
adquire as características formais da lei,
ção ao caso particular.

sentações jurídicas, e
Dos sentimentos e interesses até às repre
iva, há um processo de cla
destas até à norma jurídica positiva objet
tivos . Em poucas palavr s,
rificação, de precisão de elementos distin

�

l e generalidade normatzva
o Direito vai adquirindo estrutura forma

o plena.
à medida que se processa a sua positivaçã
seria possível auto
O processo de positivação do Direito não
do poder. A sobera
ora
criad
ia
maticamente, isto é, sem a interferênc
o processo de positivid de, de
nia, por conseguinte, acompanha todo
tivo e tem em sua ongem e
formação e de eficácia do Direito Obje
o bem comum como ordem
em seu exercício um fundamento só:
ar.
social que a virtude de Justiça visa realiz
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Estado declara.

PODER DE FATO E PODER DE DIREITO

A positividade, em todos os seus graus até à "objetividade esta
tal", representa sempre uma clarificação do Direito, uma passagem
do indistinto para o distinto, do impreciso ou vago para o formal.
Positivada objetivamente a regra jurídica, desaparecem as dúvidas e

"A lei pode ser definida como uma regra social obrigatória, estabelecida de modo
estável pela autoridade pública e sancionada pela força; trata-se, pois, de uma
disposição geral que tem por fim a regulamentação do futuro". Traité, cit., v. I, p.
87. Todas correspondem, no fundo, à doutrina de Dabin, segundo a qual regra
positiva é toda regra integrada na ordem juridica em vigor sob a sanção de uma
coação prevista e organizada pela autoridade (La philosophie de I' ordre juridique
positif, cit., p. 34 e s.).
25. Jhering, La lutte pour le droit, trad. de Meulenaere, Paris, 1 890, p. 2.
26. Pascal, Pensées, edição dirigida por Victor Giraud, Paris, 1924, art. V, n.
298. Na edição Havet, com pequena variante, art. VI, n. 8.
114

dosas distinções do
Não há problema que exija mais. cuida
27 .
.
D1re1to
que este da relação entre o poder e o
ersal, inerente a to a
0 fenômeno jurídico é fenômeno univ
tempo em procura das pnillltl
dem social por mais que se recue no
Sem cairmos no exagero dos
vas formas de convivência humana.
adaptação à vida extens v l a
que vêem o Direito como forma de
da esfera do mundo organtco,
todos os seres vivos e até mesmo além

92.
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ade, São aul�, 1 960, especia 
_
27. Cf. Miguel Reale, Pluralismo e liberd
Cf. Martm Knele, lntroduccwn
s.
e
p. 207
mente 0 ensaio o poder na democracia,
a la teoría del Estado, cit., caps. 3 e 4.
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reconhecemos que o Direito está sempre presente em formas ainda
que rudimentares de solidariedade social.
Esta questão é das mais debatidas, não sendo de somenos im
portância os argumentos aduzidos pelos que asseveram que, no co
meço da vida social, a solidariedade e a cooperação entre os homens
são insuscetíveis de qualificação jurídica, assinalando-se o apareci
mento do Direito em estádios avançados de cultura dos povos seden
tários, em conexão com fenômenos como a produção das riquezas,
as exigências técnicas da guerra etc.
Os que assim raciocinam, porém, não fazem mais que procurar
saber se nos tempos primitivos existiram, pelo menos em esboço,
formas semelhantes às do Direito peculiar aos povos da civilização
greco-itálica, quando a questão é saber se o Direito em geral é fenô
meno presente em toda forma de convivência.
As necessidades humanas nos conduzem naturalmente à orga
nização assim como nos conduzem ao Direito. Daí o desenvolvi

mento concomitante, sincrônico, de uma e de outro, como aspectos
de uma realidade única.
Tomemos, para maior clareza da exposição, o caso particular
da formação do ordenamento jurídico de um grupo.

O poder é a expressão de uma unidade social que se põe acima
dos indivíduos ou de outras unidades sociais particulares: é a autori
dade a serviço da instituição, ou seja, de algo de objetivo e de supe
rior aos homens que o exercem.

93. Assim como não há organização sem presença do Direito
não há poder que não seja jurídico, isto é, insuscetível de qualifica
ção jurídica, pois não se confunde com a força.
É considerando a forma atual do Direito, com as suas caracte
rísticas formais e a sua especial função normativa; é olhando o fenô
meno do poder com "olhos de homem atual" que fazemos a distin
ção entre poder defato e poder de direito. Trata-se, portanto de uma
apreciação de valor relativo, com referência a um sistema determina
do de Direito Positivo.
Não colhe, pois, a objeção de Hans Kelsen quando nega que o
poder seja algo mais que a própria coação como conteúdo da norma
jurídica, visto como não se pode tratar de poder que não seja poder
de Direito.
"Em que consiste, portanto, essa vontade diretora da comuni
dade, ali onde exista, uma vez que pressupõe a existência de fatos
naturais e, por conseqüência, de comandos e ordens isolados? Na
afirmação de uma vontade diretora da comunidade já está encoberto
o pressuposto de uma ordem jurídica, que determina que certos ho
mens devem mandar e outros devem a eles obedecer, aplicando-se
lhes, em caso contrário, uma conseqüência coercitiva"29.

Quando um :onjunto de homens, sob o estímulo de múltiplos
.
motivos, passa a viver como grupo, ou seja, como unidade de vonta
de � em razão de um fim comum, então o círculo social não pode
deiXar de ser organizado, o que quer dizer que passa a ter um poder
que se não confunde com os poderes particulares dos membros com
ponentes.

Para haver poder é necessário, inegavelmente, uma certa ordem
jurídica. Daí o erro daqueles que aceitam a doutrina de Jhering se
3
gundo a qual o poder cria o direito 0•

Organizar-se, pois, é constituir-se com um poder social. Este é
o dado inicial, verificável, em toda e qualquer forma de organização,
em todo e qualquer grau de juridicidade do poder. Todo grupo social
(família, clã, tribo, Estado) é uma organização do poder2s_

O poder, porém, não pode ser reduzido a uma pura categoria
jurídica. Entre a solução de Kelsen e a de Jhering, há uma outra, que
vê os dois fenômenos como fenômenos concomitantes e reconhece
que, se a atividade política do Estado não é toda jurídica, não é

28. É neste sentido particular que se pode aceitar a definição de Sampaio
Dória: "O Estado é a organização da soberania", vide "Soberania", Revista da
F_aculdade de Direito de São Paulo, 1933, p. 75, e em Problemas de direito público,
Clt., p. 1 28 e S.

29. Kelsen, Teoría generale dei Estado, cit., p. 137.
30. Vide Jhering, Elfin en el derecho (Der Zweck im Recht) trad. de Leonardo
Rodrigues, Madri, p. 202 e s. Cf. cap. VII, n. l O e s. Quanto a problema da gradua
ção da juridicidade, vide os meus Estudos de filosofia e ciência do direito, cit.

1 16

1 17

tampo�c� ajurídica, porquanto devem ser jurídicas as competênc
ias
de decidir e a forma de exercício.
94. O poder, por conseguinte, nunca deixa
de ser substancial
mente político, para ser pura e simplesmente jurídico.
Quando dizemos que o poder é jurídico, fazemo-lo relativamente
a uma graduação de juridicidade, que vai de um mínimo, que
é re
presentado pela força ordenadamente exercida como meio de
certos
fin� , até a um máximo, que é a força empregada exclusivamente
como
mew de realização do Direito e segundo normas de Direito.
. Isto quer �izer que o poder não existe sem o Direito, mas pode
existi. r com mawr ou menor grau de juridicidade.
. Por �utro lad.o: assim como o poder não existe sem o Direito, 0
Dire�. to ?�o se positi
va sem o poder, um implicando o outro, segundo
o przn�lpzo de complementariedade, de tanto alcan
ce nas ciências
naturrus e humanas.
De manei�a geral não há poder que se exerça sem a
nça do
�Ir. �I_ �o, mas dru nã? se deve concluir que o poder deva serprese
puramente
;urüilco, tal como e entendido no "Estado de Direit
o".
A ex�ressão poder de �ir�i�o é o resultado de uma comparaçã
o
.
e�tr� os diversos graus de Jundicidad
e do exercício do poder. Não
sigmfica - como pensam alguns - que o poder se toma todo
subs
.
tancialmente jurídico (o que equivaleria a identificar
Estado e Direi
to), �as que o �oder, em regra, se subordina às normas jurídicas
cuja
. .
positividad
e fm por ele mesmo declarada.
. Veremos, depois, o s �ntid� exato destas palavras que, à primei
ra VISta, nos reconduzem
na da auto/imitação da soberania.

u

PODER E DINÂMICA DO DIREITO

Da negação do poder na esfera do Direito, não resulta tão
somente um prejuíz� �ara a autonmnia do Direito e para a distinção
entre a Moral e o Direito, o Estado e o Direit03t .
95.

1 . Distinçã� séria, pois, como diz Gény, a interferência
da vontade é que
detenmna ou especifica o momento da juridicidade. (Cf.
Science et technique' cit.
v. 4, n. 273.)

Outra conseqüência decorre de não menor relevo, claramente
exposta por Hauriou quando analisa os sistemas de Duguit e de Kelsen.
Estes sistemas se apresentam de boa vontade como objetivos, e
eles o são com efeito, porquanto eliminam o fator homem que é a
fonte do subjetivo; mas eles são sobretudo estáticos, dada a sua errô
nea concepção da ordem social, e é sob este aspecto estático que nós
o examinaremos, porque ele faz aparecer a sua incompatibilidade
com a vida32•
Sem a idéia de poder como força de integração crescente
exercida segundo os fins que norteiam a atividade dos homens, sem
a noção de que a soberania reduz progressivamente à unidade, me
diante um permanente esforço criador, as transformações que se ope
ram na sociedade, não nos parece compreensível a dinâmica da or
dem jurídica. A menos que não se queira inexplicavelmente afastar
do Direito o fator vontade, reduzindo-o a uma simples mecânica de
normas.
A ordem social é, apenas de um modo relativo, uma ordem es
tática; na realidade é um sistema em movimento, uma procura inces
sante de novos equilíbrios, procura essa que se verifica toda vez que
um ordenamento deixa de satisfazer às necessidades que o homem,
através das idades, vai concebendo como imperiosas e inadiáveis.
Ora, é pelo poder que se aperfeiçoa como Direito Positivo o
que, antes de sua intervenção, era apenas Direito abstrato ou elemen
to social, idéia de direito ou simples relações mais ou menos vagas
de interdependência, desprovidas de garantia prática e efetiva. É pelo
poder que se concretiza o direito particular dos grupos, e é pela sobe
rania que se realiza o Direito do povo ou da nação.
96. O Estado, de maneira geral, é a sociedade juridicamente
organizada, isto é, organizada para a satisfação das aspirações indi
viduais e coletivas, o que se exprime também dizendo-se: "é a
institucionalização do poder para a realização do bem comum".
O bem comum, como já foi dito, não se realiza a não ser me
diante uma integração dos elementos individuais no todo social,

�

,

1 18

32. Hauriou, Précis, cit., 2. ed., p.

8.
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sem que o todo absorva as partes, e sem que as partes se ergam
contra o todo.

sorte que o problema da positividade jurídica deve ser examinado
dentro de cada Estado e em relação com todos os outros Estados,

Essa integração, que atende aos aspectos

individualistas e
comunalistas do homem, não se realiza por si só, sponte sua; requer
sempre a interferência do poder, o qual - cumpre logo notá-lo do momento em que se destina à realização de um fim determinado
já se delimita por sua própria finalidade, pondo-se cada vez mais
como "poder de direito".

É o que se verá na II parte deste livro.

97. Antes, porém, de prosseguirmos no estudo que nos propu
semos, queremos fixar bem este ponto: o poder é uma condição de
atualização plena do Direito porque é uma condição essencial à
integralização jurídica da sociedade, sendo, por conseguinte, uma
exigência do Direito que não pode se erguer contra o Direito.
Agora se percebe bem o sentido relativo que damos a

lei de

integração, como lei que assinala uma tendência inerente às rela
ções sociais. Assim, quando concordamos em dizer, com V. E.
Orlando, que o Estado - forma específica do fenômeno genérico da
sociabilidade humana - está subordinado a uma lei geral de
integração, o fazemos neste sentido particular que a lei de integração,

dada a diversidade e a desigualdade dos homens que compõem a
sociedade política, exige a organização do poder, põe, como fato
natural e não artificial, a exigência de uma autoridade, e mais ain
da, de uma hierarquia de autoridades.
Daí se vê que a aceitação de uma lei geral de integração de

rumo ao aparecimento e fortalecimento de entidades supranacionais,
até atingir a esfera global da

comunitas gentium.

Essa evolução não conduzirá, todavia, ao "perecimento do Es
tado", ou ao "Estado evanescente", mas sim à reformulação das es
truturas ou modelos políticos de nosso tempo, e, por conseguinte, do
conceito de soberania, pois, como bem ponderam tratadistas de prol,
sempre haverá necessidade de um poder eminente, em cada Nação,
para assegurar a coordenação das relações postas no plano das co
munidades supranacionais33•

É a razão pela qual, ao contrário dos precipitados vaticinadores

do obsoletismo do conceito de soberania, este, afeiçoado em função
das situações históricas emergentes, continua sendo um dos proble
mas centrais da Teoria do Estado34•
A persistência do problema de soberania se explica em virtude
de duas razões complementares, a saber:

l .a)

porque o Direito não se atualiza jamais de per si: como a

teoria tridimensional do Direito o demonstra, entre o complexo de

fatos e de valores (como elementos condicionantes) e a norma jurí
dica, que os integra, superando-os, interpõe-se a decisão do Poder;

2.a)

a nomogênese, supra-apontada, dá-se nos quadros sócio

políticos de cada País, pressupondo, como veremos, uma graduação
de relações e de ordenamentos.

maneira alguma se contrapõe à autonomia da vontade humana.

� um significado relativo, porquanto reco
�dos homens que nunca se subordinam a

Pelo contrário, ela
nhecemos a independê

inexoráveis processos evolutivos , como pretenderam Marx, Engels
ou Loria. O homem é um ser livre capaz de interferir criadoramente

na história. O poder, que afunda as suas raízes na idéia da coexistên
cia das liberdades , também constitui condição da dinâmica da ordem
jurídica no sentido de uma afirmação cada vez mais plena das liber
dades dos indivíduos e dos grupos.

Na II parte deste livro, analisando a fase atual de integração
social em círculos nacionais distintos, veremos que o processo de
plena positivação do Direito não se verifica em um círculo único, de
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33. Cf. Miguel Reale, Política de ontem e de hoje, São Paulo, 1978, ensaios
I e II. Sobre a soberania como supremacia do Estado para atuar e garantir o orde
namento das entidades supranacionais, vide Caristia, Studi sul concetto di sovranità,
Scritti giuridici, 1953, t. 1 ; Mortati, op. cit., p. 96 e s.; e Biscaretti di Ruffia,
Diritto costituzionale, 7. ed., Nápoles, 1965, p. 60 e s.
34. Nesse sentido, vide Jürgen Dennert, Ursprung und Begriffder Souveriinitiit,
1964; Erhard Denninger, Rechtsperson und Solidaritiit, Berlim, 1 967, p. 273 e s.
Segundo G. Bruni Roccia (La scienza politica nella società in trasformazione,
Milão, 1 970, p. 2 1 1 e s.), quando se diz que a nova Ciência Política é antes a ciência
do poder em geral, não se concentrando mais no papel do Estado, isto não implica o
fim do Estado como "comunidade politicamente organizada", mas sim o declínio de
uma forma de Estado concebida como "árbitro do poder", de modo absoluto, interna
e externamente.

Em suma, enquanto houver Poder, como momento de
nomogênese jurídica, haverá soberania, a qual assinala o momento
conclusivo e, ao mesmo tempo, condicionante da ordem jurídica
positiva, em cada Nação, e, por reflexo, no plano das relações inter
nacionais.

PARTE II

ESTADO E SOBERANIA
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CAPÍTULO V
A SOBERANIA E OS PROBLEMAS
FUNDAMENTAIS DO ESTADO

POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO

98. O Estado não é só jurídico e não há erro maior do que iden
tificar a doutrina do Estado com a doutrina jurídica do Estado.
Como observa G. Jellinek que, aliás, nem sempre foi fiel a este
princípio, há dois erros a evitar: em primeiro lugar, não se deve ad
mitir que a única maneira justa de explicar o Estado seja a sociológi
ca, a política, a histórica, isto é, a não jurídica; e, em segundo lugar,
é preciso afastar o engano oposto, a pretensão de que só o jurista seja
capaz, com seus métodos e processos, de explicar e resolver os pro
blemas que se prendem ao fenômeno do Estado1 •
Foi a necessidade por todos sentida de abraçar a realidade do
Estado em todos os seus aspectos e momentos que determinou a for
mação de uma ciência nova, ou melhor, que veio dar existência autô
noma a um conjunto de pesquisas até há bem pouco tempo realiza
das destacadamente pelos diversos autores, os quais as incluíam na
introdução ou na parte geral de suas ciências particulares. Deu-se
com a Ciência do Estado o mesmo que se passou, fora do plano
empírico, com a Filosofia do Direito, a qual foi determinando o pró
prio objeto à medida que se vieram constituindo as diferentes ciências
particulares que adquiriram objeto próprio e autonomia, até ao ponto
de alguns pretenderem considerá-la mero apêndice das disciplinas
jurídicas, sem compreenderem que ela continuava a ser, mesmo des
se ponto de vista, a unidade suprema do conhecimento e o estudo das
próprias condições do conhecimento jurídico.
1 . G. Jellinek, Dottrina generale, cit., p. 6 1 .
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99. Política é a ciência do Estado, definiu Aristóteles com ad
mirável perfeição, refletindo plenamente a situação dos estudos em
sua época.
"Ao tempo de Aristóteles", escreve Mário Masagão, "todos os
conhecimentos científicos relativos ao Estado estavam conglobados
numa massa única. Não havia, naquele tempo, especialização de co
nhecimentos, que hoje constituem ciências distintas. Todos os co
nhecimentos referentes ao Estado, à sua organização, aos seus fins,
aos meios de que pode lançar mão para consegui-los, constituíam
uma só ciência e esta era a Política.
"Mas, com o progresso da cultura humana, foi-se operando neles
um movimento de desintegração, isto é, de especialização. Cada clas
se es��ci� de p�cípios relativos ao Estado foi, a pouco e pouco, erigida
em ctencta autonoma. Nasceram, desse modo, o Direito Constitucio
nal, o Direito Internacional, o Direito Administrativo, a Ciência da
Administração, a Ciência das Finanças, a Economia Política etc.
"Esse fenômeno é ordinário e constante na história da cultura.
Ainda hoje observamos, por exemplo, que dentro do Direito Comer
cial há tendência para desmembramentos, constituindo-se em disci
plinas autônomas o Direito Industrial, o Direito Cambiário, e assim
por diante . Razão tinha Aristóteles quando entendia que a Política,
ao seu tempo, era a ciência do Estado.
"Verificado, porém, que o objeto da Política ficou repartido desmen:br�do, por várias � ��ias autôno�as, que posteriormente
se constltUiram - somos o�dos a modificar a definição do filó
sofo, dizendo: Política é o conJunto das ciências do Estado"z.
É inaceitável, todavia, essa visão enciclopédica da Política, pois
esta é, como nota Burdeau, uma "ciência de síntese". Parafraseando
uma célebre distinção de Spencer, a Política constitui o conhecimento
do Estado totalmente unificado, ao passo que o Direito Constitucio
nal, o Direito Administrativo, a Sociologia Política etc. constituemfor
mas de conhecimento parcialmente unificado da instituição estatal.

2. Mário Masagão, re �ções de direito administrativo, São Paulo, 1 937, p.
Na mesma ordem de Ideias, Cardoso de Melo Netto, Preleções de direito
administrativo.
65.
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Se a história da cultura assinala uma diferenciação ou individualização
das ciências, por outro lado nos mostra que, quando a diferenciação
alcança certo ponto, surge naturalmente a necessidade de uma ciência
superior ou de síntese, de maneira que - após o período das análises
particulares - não se volta à unidade primitiva amorfa e indiferençada,
mas sim a uma unidade orgânica ou diferençada3•
Pois bem, em nossa época, foi sentida a necessidade de uma
ciência superior que integrasse os resultados particulares, e aprecias
se a realidade estatal na complexidade e na conexão de todos os seus
elementos. Essa ciência é a Política, ou, para empregarmos termos já
consagrados, a Teoria ou a Doutrina Geral do Estado, que fixa os
pressupostos das pesquisas particulares.
100. Embora o termo Política seja o mais próprio aos povos
latinos, mais fiéis às concepções clássicas, é inegável que, por influ
ência germânica, já está universalizado o uso das expressões Teoria
Geral do Estado e Doutrina Geral do Estado (Allgemeine Stuatslehre) ,
para designar o conhecimento unitário e total do Estado. A palavra
Política é conservada em sua acepção restrita para indicar uma parte
da Teoria Geral, ou seja, a ciência prática dos fins do Estado e a arte
de alcançar esses fins4•
O TRÍPLICE ASPECTO DO ESTADO
E A FILOSOFIA DO DIREITO
101. Conhecimento totalmente unificado do Estado, a Teoria
Geral do Estado recebe os dados das diferentes ciências particulares,

3. Cf. o nosso O Estado moderno, cit., p. 50 e s.
4. No entanto, subsiste o inconveniente de se usar o adjetivo político tanto
com referência à ''Teoria Geral do Estado" ou à "Política" (lato sensu) como à "Po
lítica" (stricto sensu). Com o intuito de obviar a esse inconveniente, escrevemos
Político com P maiúsculo quando nos referimos à "Teoria Geral do Estado", ou à
"Doutrina Geral do Estado". Estes termos são empregados como sinônimos, como
se vê em Groppali, Dottrina dello Stato, cit., p. 9; e Redano, Lezioni di dottrina
generale dello Stato, Roma, 1 929, p. 1 3 e s.; Dabin, op. cit., e Carré de Malberg,
Contribution à la théorie générale de l' État, spécialement d' apres les donnés
fournies par le droit constitutionnel français, Paris, 1 920; e Hermann Heller,
Staatslehre, Leiden, 1934, p. 3 e s.
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e depois os reelabora, para chegar a uma síntese de elementos cons
tantes e essenciais, com exclusão do acessório e secundário. O Esta
do aparece, então, como uma pirâmide de três faces, a cada uma
delas correspondendo uma parte da ciência geral: uma é a social,
objeto da "Teoria Social do Estado", na qual se analisam a formação
e o desenvolvimento da instituição estatal em razão de fatores sócio
econômicos; a segunda é a jurídica, objeto da ''Teoria Jurídica do
Estado", estudo normativo da instituição, estatal, ou seja, de seu or
denamento jurídico; a terceira é a política, de que trata a "Teoria
Política do Estado" para explicar as finalidades do governo em razão
dos diversos sistemas de cultura.
Ora, seria absurdo que - focalizando os três aspectos essen
ciais do Estado, o material, o normativo e o teleológico - a Teoria
Geral do Estado não apreciasse de igual maneira o fenômeno do po
der, como fato social, como fato jurídico, como fato político.
Não obstante nos pareça de evidência esta conclusão, ela não tem
sido seguida pelos tratadistas, com grave prejuízo para a compreensão
do fenômeno da autoridade, daí resultando contraposições doutriná
rias de todo insubsistentes no setor da Ciência Jurídica. O que se cos
tuma fazer é tratar da soberania nos limites do Direito Público, quando
o problema do poder do Estado não é de Direito Interno (Jellinek),
nem de Direito Internacional (Verdross), mas, preliminarmente, de Fi
losofia do Direito e, indo além da esfera da juridicidade, de "Teoria
Geral do Estado". Em verdade, se o Estado não é só jurídico, não há
como confundir a Teoria do E� com a Teoria de Direito. Além do
mais, a Teoria do Estado cui � problemas múltiplos, realiza uma
análise dos vários ordenamentos jurídicos positivos para alcançar as
uniformidades da positividade da ordem estatal segundo os diferentes
graus de evolução histórica; estuda o Estado material e formalmente,

tanto em seu aspecto sociológico e econômico quanto no momento em
que a realidade social é vista como "realidade jurídica", em sua estru
tura formal e em sua função normativa; dedica especial atenção aos
fins da convivência que mais diretamente se ligam à instituição do
Estado, examinando esses fins - não in abstracto - mas in concreto'
segundo condições objetivas de lugar e de tempo.
É por isso que Alessandro Groppali chega a esta noção geral da
Teoria do Estado, na qual se compendiam todos os seus elementos
essenciais:
128

"A Teoria do Estado é a ciência que - enquanto resume e inte
gra, numa síntese superior, os princípios fundamentais das diversas
ciências, sociais, jurídicas e políticas, que têm por objeto o Estado,
considerado em relação a certos momentos históricos - estuda este
mesmo Estado de um ponto de vista unitário, em sua evolução, em
sua organização, nas suas funções e nas suas formas mais caracterís
ticas, para o fito de determinar-lhe as leis da respectiva formação, os
seus fundamentos e suas finalidades"5•
102. Entendida assim a Teoria do Estado, não é possível con
fundi-la com a Filosofia do Direito, a não ser afirmando que Estado
e Direito sunt unum et idem (Kelsen); nem é possível identificá-la ao
Direito Público Geral (V. E. Orlando), o que equivale a reduzi-la a
uma de suas partes, à mais antiga delas, à Teoria Jurídica do Estado.
Outros autores afirmam, entretanto, que a Teoria do Estado e a
Filosofia do Direito formam uma única ciência, visto como a segun
da, sendo "uma ciência de caráter universal que abrange todos os
fenômenos relativos ao Direito, compreende também a análise do
Estado, porque "Estado e Direito não são mais que duas faces de um
mesmo fenômeno".
Íntimas são, sem dúvida, as relações entre a Filosofia do Direi
to e a Teoria do Estado, havendo mesmo uma esfera de pesquisa de
ordem mais geral na qual difícil seria traçar uma rigorosa linha de
limites entre uma e outra ciência. Explica-se, dessarte, por que as
mais importantes obras sobre a Teoria do Estado comportam uma
grande parte de Filosofia do Direito, e por que algumas das mais
notáveis manifestações do pensamento filosófico-jurídico contem
porâneo tiveram como ponto de partida ou como principal razão de
ser os problemas relativos ao Estado (Kelsen, Santi Romano, Heller,
Smend, Hauriou, Duguit etc.); e outros criaram toda uma filosofia
jurídica própria sem transporem intencionalmente as linhas da Teo
ria do Estado (Jellinek, Villeneuve, Carré de Malberg etc.); ou reve
laram a verdadeira originalidade de seus sistemas, tratando do pro
blema do Estado (Del Vecchio, Ravà).
Juristas há, ainda, que assumem uma posição especial, bastante
expressiva, compreendendo a Teoria do Estado como Filosofia do

5. Groppali, Dottrina dello Stato, cit., p. 14.
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Estado ou como Filosofia Política, nestas expressões abrangendo a
Filosofia do Direito como no gênero se contém a espécie.
Se se quer compreender o Estado, escreve Jean Dabin, é neces
sário remontar até aos primeiros princípios e não ficar adstrito aos
fenômenos:
"No plano fenomênico, o jurídico e o político aparecem real
mente distintos: o fenômeno jurídico se exprime mediante textos que
se presume traduzam o justo; o fenômeno político se caracteriza
mediante as realizações e atitudes que representam o útil. Mas é im
possível elaborar uma teoria, a fortiori uma Teoria do Estado, com
base nessas aparências. Para que o político e o jurista se encontrem
- e é preciso que eles se encontrem, sob pena de se imaginar uma
contradição entre a política e o direito - estão adstritos, um e outro,
a penetrar efetivamente no seu terreno, a meditar sobre o Estado,
sobre sua natureza, seus fins, suas funções, em suma, de se esforçar
para construir e individuar uma filosofia do Estado"6•

103. Pensamos, entretanto, que esta é a maneira de considerar
filosoficamente o problema do Estado, procurando-se alcançar não "as
leis gerais dos fenômenos", mas os "primeiros princípios", a própria
essência da instituição política. A Teoria do Estado, por mais geral que
seja, nunca vai além de uma generalização no planofenomenal: é sem
pre uma ciência do empírico, do fato político enquanto fato contingen
te da sociedade e da bis�, e não uma ciência filosófica.
A Teoria do Esta�o situa o poder como condição transcen
dental da convivência humana, como faz a Filosofia, mas estuda as
leis gerais que governam a formação e o desenvolvimento da autori
dade em razão das variações dos fatores espirituais e sociais operantes.
A Teoria do Estado estuda sim os fins políticos, as finalidades de
governo, mas não em universal, para firmar princípios válidos para
todas as épocas e lugares, mas apenas os fins que resultam de exigên
cias éticas e materiais de intensidade variável segundo os graus de
desenvolvimento cultural .

6. Jean I?abin, Doctrine générale de /'État, cit., p. 8. O expressivo subtítulo
desta obra é "Eléments de philosophie politique".
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A Filosofia, portanto, fixa os grandes princípios da Política e
do Direito, chegando Dabin ao exagero de dizer que não há distinção
possível entre Filosofia do Direito e Filosofia do Estado. O certo é,
porém, que a Teoria do Estado só cuida dos princípios fundamentais
nas circunstâncias espácio-temporais da convivência humana.
A Teoria do Estado, em suma, pressupõe a Filosofia do Direito
e a do Estado, mas não se confunde com elas, conforme melhor se
exporá no apêndice ao presente volume.

O ESTADO E O SEU CONTEÚDO SOCIAL
104. A Teoria Geral do Estado, como dissemos, estuda o Estado
na plenitude de suas expressões, examinando as suas formas e estu
dando as razões de seu desenvolvimento; procura fixar as leis gerais
do desenvolvimento da sociedade política; verifica as condições que
dão lugar a instituições diversas através da história; analisa o que há
de relativamente constante e uniforme na fenomenologia estatal.
A Teoria Social do Estado, parte que é da Teoria do Estado,
limita-se ao estudo do poder como fato social, ou, para sermos mais
exatos, ao estudo do poder em função das relações sociais caracterís
ticas de cada estádio de integração social. Aprecia a questão de dois
distintos pontos de vista: um mais estrutural ou sociológico, e um
outro mais genético ou histórico, isto é, considera o poder no siste
ma das relações sociais em geral, e, também, o seu desenvolvimento
de conformidade com as mudanças da vida coletiva, como é próprio
das ciências culturais.

À primeira vista, esta parte da Doutrina do Estado parece se
confundir com a Sociologia, mas esta só fornece dados à primeira. O
que para a Sociologia é uma "conclusão", para a Teoria Social do
Estado é um ponto de partida de novos conhecimentos.
Assim, a Sociologia estuda o fenômeno do poder em geral, em
todas as formas de organização social, enquanto a Teoria Social do
Estado focaliza as formas típicas de poder, estabelecendo entre elas
uma relação, tendo em vista uma finalidade especialíssima: a de ex
plicar as formas atuais da organização do poder. O teórico do Esta
do não analisa as formas primárias do poder com espírito de sociólo
go, mas para compreender melhor as formas secundárias ou evoluí131

das do poder: o seu objeto por excelência não é o poder em geral,
mas o poder tal como hoje se constitui no Estado Modemo7•
Além do mais, como a soberania não é o poder, mas uma forma
histórica do poder, condicionada por diversas circunstâncias objeti
vas, a Teoria Social do Estado compreende dois estudos diversos:
um sobre os elementos sociais, económicos, culturais etc., que
condicionam a formação de um poder mais alto no seio das comuni
dades que possuem base nacional ou tendem a possuí-la; um outro
sobre as condições de viabilidade do poder constituído em razão dos
fatores apontados, e, em geral, sobre a própria concordância da idéia
de soberania com as condições atuais da convivência humana.
Estes estudos são de fundamental importância para quem não
quer construir sobre a areia, pois sem essa "tomada de contacto com
o real", o jurista expõe-se ao risco de se perder em antecipações jus
tificáveis só no plano do puro deve ser, concluindo, por exemplo,
pela negação da autonomia do Direito Interno em face do Direito
Internacional.
105. Podemos dizer que a Teoria Social do Estado é a doutrina
do Estado como dado histórico-social, como unidade social que con
tém em potência a unidade jurídica, que depois se realiza integral
mente no Estado. Examinando a formação dos Estados Modernos,
verificamos que, antes deles, há um "dado real", um complexo de
pressupostos para que certa comunidade se conceitue como Estado.
Com efeito, "há um como pr�Estado, ontogênica e filoge
neticamente, na história de cada'Es.tàdo e na história dos Estados ou
do Estado em geral8•
Chamamos aqui a atenção para um erro muito comum de pensar que
soberania seja o poder mais alto existente por natural necessidade em toda e
qualquer convivência humana. Nesse sentido lato é que se tem tratado da sobera
nia no Antigo Egito ou na Grécia. Ninguém põe em dúvida a existência universal,
natural, dessa "soberania". O termo, porém, tem um significado técnico que não
se pode confundir com o vulgar. O aforismo "ubi societas, ibi supremitas" é ape
nas o dado inicial do problema técnico da soberania, o qual não se compreenderia
fora das contingências históricas modernas que puseram a existência de um plura
lismo de soberanias estatais, ou seja, de múltiplos poderes mais altos nos limites
das necessidades da comunidade internacional e das esferas dos direitos que se
reconhecem aos indivíduos e aos grupos.
8. Pontes de Miranda, Comentários, cit., v. 1, p. 35.
7.
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Mas a Teoria Social do Estado estuda também o elemento so
cial quando o Estado já está constituído segundo um ordenamento
jurídico, porque, então, as circu� st�cia� s�c�ais se alteram, e sur
_
.
gem exigências objetivas de mstltmçoes
JUndicas novas.
Seria, porém, absurdo pensar que existe uma Teoria � ocial �o
Estado puramente social. Na realidade, tal cousa não � p� s sivel. N�o
.
há análise do Estado que não pressuponha algo de JU�di�� · �ss1m
como não há fenômeno social que não implique notas de JUndicidade.
É só por um esforço mental que fazemos abstração do "ju�di:
co" para considerarmos "o social" do Estado. Por sua v�z, �a? e
possível, a rigor, tratar do "jurídi�o" e d� "s?ci�l'� sem Implicita
mente envolver a questão dos fms da mstltmçao, o problema
teleológico-político. Dissemos, no Capítulo I, q?e o Estado é uma
.
realidade cultural tridimensional, e esta caractenstlca tem o Estado
em comum com o próprio Direito, de que é inseparável. De qualquer
forma 0 Estado e o Direito representam uma realidade integrada, ou
seja, �o mesmo tempo una e multíplice, materia! me�te inde
_
_
componível, só mentalmente analisável em três direçoes distmtas.
Não se queira, pois, ver nas distinções que vimos fazendo se
não um meio de análise, sem separações radicais entre este e aquele
outro aspecto do Estado. Quem estuda o fenômeno estatal para l�e
penetrar nos caracteres essenciais, distingue, mas não separa, anali
sa para possibilitar a clareza da síntese.
ESTADO E NAÇÃO
106. Ora, fazendo abstração do ordenamento jurídico que dá
forma ao Estado, não temos diante de nós um conglomerado de ho
mens sem relações íntimas, amálgama informe de seres sem nada
que os una. Ao contrário - e a formação histó�ca dos Estad�s Mo:
demos é fonte de informações seguras - a sociedade que se mtegra
no ordenamento jurídico estatal já é, por si, uma unidade jur�dica "i�
potentia". Considerando a mais evoluída das formas de sociedade e
que melhor compreenderemos este fato.
A Nação é uma realidade, não é uma noção artificial, n�m �ma
,
simples ficção política. Existe como uma formação cultural histonca.
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Ao contrário do que diz Jellinek, ela possui uma realidade exte
rior, resultante de fatores múltiplos, de ordem econômica, racial, lin
güística, religiosa etc., mas sobretudo de ordem histórica, por todos
esses laços sutis e fortes que ligam os homens estabelecidos em um
mesmo território com uma comunhão de usos e costumes. Represen
ta, pois, também, um valor de ordem espiritual, que Renan viu reno
var-se perenemente como um "plebiscito de todos os dias".
A Ciência jurídica contemporânea está mais ou menos de acor
do em ver em a Nação uma realidade subjetiva e objetiva (cultural),
pondo em foco tanto o elemento subjetivo, que é representado pelo
que se convencionou chamar "consciência nacional", como o ele
mento objetivo dado pelos fatores étnicos, econômicos etc.9• Daí a
dizer-se que a Nação tem uma personalidade distinta da do Estado,
vai uma distância enorme que a sociologia naturalista em vão pro
curou vencer.
"Em sua totalidade, como organismo político, escreve Hauriou,
a nação é larvária; somente sua metamorfose em Estado centraliza
do a tornará um ser perfeito; sua individualidade é passiva, pois não
reage sobre os nacionais de um modo formal; a personalidade

9. Há escritores que acentuam o elemento subjetivo, apresentando-o como
caracteóstico na Nação (cf. Renan, Qu' es-ce la nation? in Discours et conférences,
1 882; Jellinek, Dottrina generale, cit., p. 225 e s.), ao passo que outros pensam po
der explicá-la de maneira exclusiva�objetiva (vide Queirós Lima, Teoria do
Estado, 3. ed., 1936, p. 7). A maioria�scritores, porém, sem esquecer o papel
decisivo e principal representado pela solidariedade espiritual, opta por uma teoria
subjetivo-objetiva, como se pode ver em Esmein, Éléments de droit constitutionnel,
cit., p. 1 64 e s.; Hauriou, Précis, cit., p. 80 e s.; Duguit, Traité, cit., v. 2, p. 5 e s.;
Corradini, L'unità e la potenza delta nazione, 2. ed., Florença, 1926, p. 85 e s.; An
tônio Navarra, Introduzione al diritto corporativo, Milão, 1929, p. 49-90; Bortolotto,
Lo Stato fascista e la nazione, Roma, 193 1 , cap. II; Panunzio, Principio e diritto di
nazionalità, Roma, 1 920, p. 20 e s.; Bagehot, Lois scientifiques du developpement
des nations, 3. ed., Paris, 1897; Johannet, Le principe des nationalités, Paris, 1923;
e Dabin, Doctrine générale, cit., p. 1 7 . Vide o trabalho de Francis Delaisi,
Contradicciones del mundo moderno, trad. espanhola, especialmente na parte
intitulada "El mito nacional", no qual o ilustre historiador e economista tece uma
série de considerações sutis tentando demonstrar que a Nação é uma criação artifi
cial e mítica. A realidade histórico-cultural que é a Nação não pode ser confundida
com as doutrinas que, especialmente na Itália e na Alemanha, a transformaram em
elemento mítico. O curioso é que o "misticismo nacional" revive hoje na obra de
autores que se proclamam antifascistas ou antinazistas ...
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da soberania nacional à doutrina da soberania do Estado. Pelo con
trário, é o estudo de uma em função da outra, como momentos de um
único processo dialético de implicação e polaridade que nos permite
ver mais claro nesse problema, dos mais árduos da Ciência jurídica.

SOBERANIA E TEORIA JURÍDICA DO ESTADO
108. É o elemento jurídico que prima sobre o social quando
passamos a estudar o poder na sociedade legalmente ordenada. En
tramos, então, nos domínios da Teoria Jurídica do Estado.
Esta parte da Teoria Geral não estuda a soberania em todos os
seus aspectos, mas sim em seu momento culminante, quando o estu
dioso faz abstração da força social criadora e propulsora de novas
formas de Estado, para só considerar, por assim dizer, o poder que já
se fez instituição, que faz corpo com um dado sistema jurídico, isto
é, o poder que se revela, que se exprime, que se concretiza na unida
de de um sistema jurídico e na coordenação dos órgãos destinados a
exercê-lo.
A Teoria Jurídica não indaga como se constituiu a soberania,
não cogita das condições ou das circunstâncias sociais e históricas
que legitimaram a concretização da soberania nesta ou naquela outra
constituição do Estado. Essas análises já se pressupõem feitas na
primeira parte da Teoria Geral, de sorte que o jurista, nesse momen
to, se limita a estudar o poder sub specie juris, embora recorrendo
sempre aos dados e aos escl
entos obtidos na pesquisa anterior
sobre os elementos sociais, econômicos, históricos e políticos 1 1 •

@

1 1 . Com efeito não há apreciação jurídica do poder que não envolva uma
apreciação política, ou seja, relativa aos fins da autoridade segundo as contingências
de lugar e de tempo. As considerações metodológicas feitas no cap. I esclarecem a
posição relativa em que nos colocamos. Por outro lado é verdade que não é possível
uma apreciação sociológica do Estado sem o conceito jurídico de Estado. Esta
observação, contudo, não autoriza a concluir, com Hermann Cohen, que, bem ou mal,
Estado é primeiramente conceito jurídico e que a Teoria do Estado é Teoria Jurídica
do Estado (Hermann Cohen, Ethik des Reinen Willens, 3. ed., Berlim, 192 1 , p. 64,
apud Pontes de Miranda, Comentários, cit., p. 36, nota). Devemos, porém, reconhe
cer que a juridicidade banha as matrizes do poder, de sorte que a "Teoria Social do
Estado" não pode ser uma teoria social pura. Aliás, a concepção do Estado como
1 1{)

109. O momento jurídico do poder é um momento de estabili
dade ou de pausa relativamente ao evolver das formas de Governo,

mas isto não quer dizer que seja definitivo qualquer sistema jurídico
vigente.
Podemos dizer - sem com isto transformar a soberania em
uma entidade substancial, visto como o poder do povo é sempre
redutível aos poderes do indivíduo, elemento último da ordem social
- que a soberania é como um curso de água que escorre obedecen
do à lei de gravidade e, de tempos a tempos, se alarga no reman�o de
um lago para, em seguida e inesperadamente, retomar a carrerra e,
mais abaixo, em leito mais amplo e mais profundo, fazer nova parada
aparentemente tranqüila, mais longa talvez, mas sempre provisória.
Cada forma histórica do Estado Moderno é uma pausa no pro
cesso incessante da soberania - o que quer dizer das aspirações
coletivas - gravitando constantemente no sentido de uma satis�a
ção cada vez mais completa de interesses e aspirações, tendendo m
definidamente a realizar o tipo ideal da Democracia pura que é aque
la na qual a sociedade se realiza como ordem ju�d�ca, co� perfeita
correspondência entre o sistema dos processos socuus e o ststema das
normas jurídicas, com funcionalidade cada vez mais acentuada entre o
poder e a regra jurídica, a soberania e a positividade do Direito 1 2•
Em certos momentos, uma dada constituição do Estado corres
ponde às necessidades das relações sociais, ao desejo cada �ez mais
acentuado e generalizado que tem o povo de governar-se a s1 mesmo,
ou de, pelo menos, fiscalizar aos que governam com seg�ra�ça e
liberdade. O poder político ordena-se, então, compõe-se, deln�uta-se
nos quadros de um sistema jurídico determinado. Enquanto vtgora a
constituição, o poder do Estado não é força arbitrária, mas força
institucionalizada, poder jurídico que não é arbitrário nem mesmo
quando exercido excepcionalmente praeter legem para satisfazer a

realidade cultural possibilita uma distinção correspondente aos seus vários aspec
tos (ao social, ao jurídico e ao político), mas não autoriza separações que tenham
outro escopo além do exclusivamente metodológico.
.
,
12. "A Democracia, entendida como governo do povo pelo povo, e um 1�eal,
a expressão mais alta do ideal político, porqu� si�ni ca � Humanidade na condição
_ inatingível talvez - de só obedecer a SI propna. E um rumo per� anente, o
imperativo do dever ser político" (Miguel Reale, O Estado moderno, c1t., p. 56).

�

.,

exigências novas, e há lacunas na lei que a interpretação sistemática
não pode preencher.

1 10. É a concepção jurídica da soberania que mais interessa ao
técnico do Direito, ao constitucionalista e ao civilista, ao adminis
trativista e ao processualista.

Uma concepção exclusivamente jurídica da soberania seria tão
falha como uma outra puramente social. Na verdade, o problema é
sócio-jurídico-político, ou melhor, não é de Direito Constitucional
nem de Sociologia Política, mas sim de Teoria do Estado e, prelimi
narmente, de Filosofia do Direito.

S e assim é para as ciências particulares, o mesmo não acontece
com o teórico do Estado e com o filósofo do Direito.

Soberania é tanto a força ou o sistema de forças que decide do
destino dos povos, que dá nascimento ao Estado Moderno e preside
ao seu desenvolvimento, quanto a expressão jurídica dessa força no
Estado constituído segundo os imperativos éticos, econômicos, reli
giosos etc., da comunidade nacional, mas não é nenhum desses ele
mentos separadamente: a soberania é sempre sócio-jurídico-políti
ca, ou não é soberania. É esta necessidade de considerar
concomitantemente os elementos da soberania que nos permite dis
tingui-la como uma forma de poder peculiar ao Estado Moderno.

Como bem observa Gény, a análise das funções do Estado e do
problema da soberania nos leva ao estudo das fontes da positividade
jurídica, e levanta uma série de questões delicadas que só a Filosofia
do Direito é manifestamente competente para elucidar 1 4•

Quando dizemos geralmente que a vontade do povo se faz von
tade do Estado, não fazemos senão dar uma feição racional e simples
a um fenômeno complexo e profundamente intrincado, o da progres
siva atualização das forças sociais no plano do Direito.

Daí a necessidade de uma vista geral, de uma apreciação sinté
tica do problema do poder, para além das análises técnicas particula
res do político, do jurídico e do social.

Quando dizemos que a opinião pública é a soberania de fato,
cujas aspirações se traduzem em lei, limitamo-nos a olhar a face
mais aparente, mais simples do problema da soberania e do Direito
Positivo.

Aos estudiosos dos vários ramos do Direito, interessa o poder
constituído, exercível na forma da legislação positiva; interessa o
poder que se manifesta como tríplice ou quádrupla função do Estado
segundo o ordenamento jurídico peculiar a cada Estado; interessa o
Estado que juridicamente é, e interessa a soberania como poder exer
cido segundo distintas e previstas esferas de competência 1 3 •

CONCEPÇÃO POLÍTI�OU SÓCIO-JURÍDICO-POLÍTICA
�BERANIA
111. Depois das considerações expendidas nos números anteri
ores, parece-nos ter tomado bem claro que a questão da soberania é
parcialmente jurídica, assim como é parcialmente histórico-social
ou política. Somente a doutrina política da soberania, ou seja, da
Teoria do Estado é capaz de abranger o fenômeno do poder no Esta
do Moderno em todos os seus momentos e aspectos, e isto mesmo
depois da prévia análise filosófica do poder em geral.
13. Vide, infra, caps. IX e X.
14. Gény, La notion de droit en France, Arch. de Philos. du Dr. et de Soe. Jur.,
193 1 , 1-2, p. 29.
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Não somos dos que se iludem com a apresentação de soluções
unilineares e simétricas para a explicação de assuntos sociais e polí
ticos. O racionalismo político do século passado simplificou as li
nhas do Direito Constitucional, e este ganhou em simetria o que per
deu em profundidade, e o resultado foi que os seus institutos,
pamasianamente polidos, não souberam corresponder a uma reali
dade estuante de fatos novos e imprevistos.
A teoria clássica da soberania nacional, explicando que a sobe
rania, substancialmente da Nação, se comunica ao Estado, reduz a
uma fórmula simples, quase esquemática, uma grande verdade.
Uma análise aprofundada dos fatos nos mostra o alcance dessa
fórmula, uma vez bem entendida, pois ela é exata do ponto de vista
histórico-sociológico, mas não o é como explicação da ordem estatal
nos moldes do racionalismo individualista.
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1 12. Levando em conta os diferentes aspectos do problema do
poder do Estado, damos aqui a seguinte noção genérica ou Polftica
da soberania: Soberania é o poder que tem uma Nação de organizar

se livremente e defazer valer dentro de seu território a universalida
de de suas decisões para a realização do bem comum.
Analisemos a definição dada. Ela pode ser desdobrada da se
guinte maneira:

a) Soberania é o poder que possui uma sociedade historicamen
te integralizada como Nação de se constituir em Estado independen
te, pondo-se como pessoa jurídica (é a apreciação genética ou histó
rico-social da soberania).

Estaria falseado completamente o nosso pensamento se se en
tendesse que, em um dado momento, o processo sócio-político do
poder se converte todo em processo jurídico.
A plena conversão de um processo no outro é ideal irrealizável,
pois haverá sempre necessidade de novas decisões perante fatos no
vos não previstos pelo ordenamento legal, e cada nova decisão sobre
a positividade jurídica implica uma deliberação política, em razão
das forças sociais, uma apreciação de fins, o que quer dizer que im
plica um processo não jurídico, metajurídico.

b) Soberania é o poder de uma Nação juridicamente constituí

O momento da juridicidade do poder ou da soberania não re
presenta uma conversão absoluta e definitiva do poder em Direito,
mas sim rima conversão formal do poder em poder de direito, à me
dida que o seu conteúdo político-social se revela como forma ou

c) Soberania é o meio indispensável à realização do bem co

modelo de natureza jurídica.

da, é o poder da pessoa jurídica estatal na forma do ordenamento
jurídico objetivo que se concretiza como expressão do máximo grau
de positividade (é a apreciação técnico-jurídica).
mum em toda convivência nacional (é a expressão ético-política).

Só a teoria política da soberania envolve a totalidade desses
pontos ou aspectos, pois compreende e integra os conceitos social,
jurídico e político do poder.
De fato, há três conceitos técnicos específicos da soberania, e o
jurista não os pode ignorar, especialmente quando seu objetivo é pe
netrar na essência d�do e do seu poder.
A concepção pol'íttda da soberania é conhecimento preliminar
para todo jurista que não reduz o Direito ao seu elemento formal.
Este princípio é tão verdadeiro como o outro que considera o mo
mento jurídico da própria essência da soberania, o seu momento cul
minante, único capaz de diferenciar a soberania das demais formas
históricas do poder político.
Foi, aliás, a importância fundamental do aspecto jurídico que
induziu a uma plêiade de ilustres juristas a apreciar a soberania como
conceito exclusivamente jurídico, e até mesmo como qualidade abs
trata do poder, ou como categoria jurídica pura.

1 13. Já observamos que não é possível uma concepção pura
mente social ou puramente jurídica da soberania, de sorte que a cha
mada soberania defato envolve sempre alguma nota de juridicidade.
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Além desta observação, uma outra deve ser feita e de não me
nor importância.

Quando dizemos, por conseguinte, que o poder, de força social
que é a princípio, se ordena juridicamente, queremos nos referir a
uma realização progressiva do poder em formas de Direito. Ilusório
é dizer que o poder do Estado pode-se mover em uma atmosfera
puramente jurídica, pois não é exato afirmar que, uma vez constituí
do o Estado, as suas funções se circunscrevam a editar leis e executar
leis. Embora os atos dos governantes devam sempre se subordinar
aos preceitos legais, segundo a ordem das competências, não é dito
que o Estado não possa inovar, dando novas formas jurídicas de ga
rantia e de tutela às transformações que se operam no seio do grupo.
Além do mais, o fato de estar vigente uma constituição não
importa na paralisação da evolução social e econômica. A verdade é
que as leis devem acompanhar pari passu as transformações sociais,
ajustando as leis existentes com oportunos complementos, e facul
tando às autoridades que as aplicam o poder de colocá-las em conso
nância com as exigências da sociedade. A vida do direito é toda feita,
ou melhor, toda se desenvolve no sentido de um perene ajuste entre o
sistema das normas e os processos econôrnicos e sociais, sempre
tendo em vista os imperativos éticos que se concretizam na idéia
fundamental do justo. Pode-se mesmo dizer que, em sua essência, a
Democracia se realiza tão-somente quando há correspondência entre
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os códigos e a vida, e existe possibilidade de não se estancar nunca
esse processo de perene ajuste entre a lei e as aspirações coletivas, os
valores que se objetivam em cada momento da história da cultura.

sos de interesse, segundo ângulos visuais variáveis. Conhecemo-la

O processo político-social - isto é, o processo social que se
desenvolve no seio de uma coletividade segundo os motivos ético
políticos - acompanha sempre a atividade do Estado, de sorte que o
momento jurídico do poder não é momento relativamente à totalida

A soberania é una. Tríplice é a forma de conhecê-la. Não con
fundamos, pois, ser com conhecer.

de do processo político-social, mas sim relativamente a um dos mo
mentos desse processo, relativamente àqueles elementos que por meio

desse processo se impuseram como valores merecedores da tutela
estataP5•

AS DISTINÇÕES DE HAURIOU
1 14. Escrevemos acima que a concepção da soberania que nos
é dada pela Teoria do Estado é a síntese dos conceitos especiais jurí
dico, social e político.
Penetrando no âmago da matéria, verificamos, outrossim, que
essas três concepções particulares da soberania correspondem a dis
tintas apreciações do poder segundo se ponha o observador no plano
deste ou daquele outro elemento do Estado. O Estado é a Nação juri
dicamente organizada para a realização do bem comum. O Estado
tem, pois, como dissemos, um conteúdo político-social e uma forma
jurídica, variando �àl segundo os valores dominantes no seio da
V
coletívidade.
Examinando o poder do ponto de vista dos fatores que operam
como causa ou força constitutiva do Estado, temos o conceito social
de soberania; analisando-o como poder que se exerce nos limites de
um ordenamento de Direito, temos o conceito jurídico de soberania:
e político é o conceito de soberania, quando nos pomos sob o ângulo
visual dos fins da convivência e focamos os limites metajurídicos de
seu exercício.
São, pois, aspectos de uma única realidade indecomponível. A
soberania é uma só, mas pode ser vista em função de centros diver1 5 . Vide, supra, cap . X,
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n.

3.

de maneiras distintas, é certo, mas ela não se decompõe em formas,
nem em elementos.

1 15. No erro mencionado incide o insigne Maurice Hauriou
quando nos aponta três formas de soberania, mostrando-nos, na rea
lidade, três formas ou maneiras distintas de ver a soberania e que
correspondem, mutatis mutandis, às que ora apresentamos.
Hauriou diz que há três elementos muito diferentes, conjunta
mente depositados no berço do Estado: "o poder do governo central,
ou a força pública, elemento de coerção; a unidade espiritual da na
ção, elemento consensual; o cometimento da coisa pública, elemen
to ideal, apropriado à polarização dos consentimentos, tanto dos ór- "16.
gãos governamentais como dos membros da naçao
0

Esses elementos, contínua ele, são tão importantes que consti
tuem o equilíbrio fundamental do Estado e "cada um deles pode ser

projetado em uma forma de soberania"1 7 •

A soberania, sob certos aspectos, é una, mas isto não impede de
saber se ela pode ser, ao mesmo tempo, una e complexa: "Una, em
dadas circunstâncias, quando suas diversificadas formas convergem
para uma mesma direção; complexa e decomponível, em plúrimas
formas, quando se cuida de analisar a sua natureza íntima".
Isto posto, Hauriou distingue "três formas de soberania": a so
berania do governo, que é o elemento de coação e se exerce como
poder de governo sobre homens livres; a soberania de sujeição ou da
comunidade nacional, expressão do consenso popular sobre o qual
se baseia a primeira, e que tem a sua fonte nas liberdades da vida
civil· por fim, a soberania da idéia de Estado, isto é, a idéia da cousa
púb ca que se torna "o sujeito d� personalidade �oral e ju dica",
porquanto nela se recompõe a umdade da soberania pela fusao das
suas outras formas18•

�

Ú

1 6. Hauriou, Précis, cit., p. 86.
17. Loc. cit.
1 8 . Op. cit., p. 86-7.
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Dessa:rte o espírito sutil de Maurice Hauriou pensava ter encon
trado uma solução para o problema "logicamente insolúvel da
autolimitação da soberania", fazendo "uma forma de soberania ser
limitada por uma outra forma de soberania".

J_ 16. Dabin, criticando esta última expressão do pensamento de
Hauriou sobre a soberania, declara que não há senão uma soberania
quanto à forma e quanto ao fundo: é a que o referido autor denomina
soberania de governo. Acrescenta que as distinções de Hauriou só
dizem respeito à "organização da soberania", e não à "soberania",
cuja unidade permanece íntegra 1 9•
Parece-nos, ao contrário, que as distinções de Hauriou são fa
lhas pelo motivo já apontado de confundir ser e conhecer, produzin
do uma hipostatização das fonnas de conhecimento da soberania,
com a sua decomposição em três fonnas distintas.
Que por soberania se deva aceitar apenas aquela "definida de
maneira puramente jurídica, como o supremo poder de comando,
inerente ao Estado", é evidentemente mera questão de interpretação.
Ao jurista é indispensável um conceito jurídico de soberania, mas
esse conceito não bastará para explicar todas as atividades comple
xas dessa realidade cultural por excelência que é o Estado, nem para
nos explicar o fenômeno da positividade jurídica estatal.
Também o jurista terá necessidade do conceito genérico Políti
co, não só para explicar
cisões de exceção "praeter legem" ' como
para fundamentar in concreto a própria noção jurídica do poder e do
Direito. Dizer que, do ponto de vista do Direito, a soberania só é
jurídica é o mesmo que afirmar que, do ponto de vista orográfico, o
nosso planeta é uma cadeia de montanhas.

e

O PROBLEMA DA CONTINUIDADE DO ESTADO
1 17. As considerações anteriormente feitas vão-nos permitir tra
tar de um problema de grande alcance, relativo à existência do Esta-

19. Cf. Dabin, Doctrine générale, cit., p. 1 25 e s. Sobre as várias alterações
sofridas pela doutrina de Hauriou até a última, que é a exposta no texto e apresenta um
cunho essencialmente institucional, vide o estudo de Gurvitch, Les idées maitresses
de Maurice Hauriou, Arch. de Philos. du Droit et de Soe. Jur., 193 1 , 1-2, p. 1 82.
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do como realidade originária, questão esta de grande interesse para a
Teoria do Direito, visto como dela depende o valor da distinção do
Direito em interno e externo.
Momentos há na história de um povo em que entra em eclipse, ou
então é substituído o sistema do Direito Constitucional, que é aquele
que, de maneira essencial, se refere à forma do Estado e assegura esta
ou aquela outra organização do poder. No primeiro caso, dá-se o
restabelecimento da ordem jurídica, após uma suspensão de sua vi
gência por um ato revolucionário; na segunda hipótese, a revolução
triunfa e cria nova ordem de cousas, positiva sistema novo de Direito.
Em ambos os casos, surge esta pergunta: "O Estado continua,
através das mutações operadas nas formas do governo?".
Pretendem alguns juristas que, nas hipóteses apontadas, não se
pode falar em continuidade do Estado, a menos que não se reconhe
ça inicialmente o primado do Direito das Gentes. Segundo esta ma
neira de ver, só a doutrina, que apresenta o conceito de Estado como
de Direito Internacional, seria capaz de explicar a continuidade do
Estado através das mudanças de Governo. Essa constitui uma das
questões mais sutis e elegantes do Direito contemporâneo, reinando
sobre ela as maiores divergências.

1 18. Não há Estado sem um conjunto de circunstâncias históri
co-sociais, isto é, sem um complexo de condições objetivas que pos
sibilite, ou, por outra, ponha como uma necessidade a existência de
uma comunidade como comunidade independente. O Estado surge
quando um povo, alcançando certo grau de evolução ou certo estádio
de integração social, se declara livre, afinna perante os outros povos

a sua personalidade, e se provê de meios capazes de traduzir essa
afirmação no domínio concreto dos fatos.
Cada povo tem o seu 7 de Setembro, que marca o nascimento
do Estado, a formulação da soberania nacional. O Direito das Gentes
reconhece esse fato como índice de uma personalidade nova que
surge, e a soberania, no plano internacional, não significa outra cousa
senão o lado externo dessa afinnação de personalidade que pertence
ao Direito interno e decorre de condições variáveis segundo condi
ções peculia:ríssimas a cada povo.
Uma vez constituído juridicamente, o Estado permanece ou dura
até que se não formem condições novas que destruam a independên1 45

cia declarada (invasão estrangeira para anexação do território ou tu
tela provisória de interesses ou de direitos etc.), ou até nova decisão
do povo no sentido de incorporar-se a outro Estado. Enquanto tais
casos não se verificam, o Estado continua sendo o mesmo, porquan
to a soberania, uma vez concretizada no ato de constituir o Estado,
firma a presunção da independência e da continuidade do Estado, ou
melhor, vale - no plano do Direito Interno e do Direito das Gentes
- como afirmação definitiva do Estado como pessoa.
Não importa, pois, que o Estado se transforme, que passe de
uma a outra forma de Governo, quer pelos trâmites previstos na le
gislação positiva, quer por um ato de revolução.
Mais ainda. Quando um Estado se transforma em virtude de
atos do próprio povo nos limites de seu território, não faz senão per
severar no exercício da afirmada soberania, não importando o fato de
se ter agido praeter ou contra o Direito Objetivo anteriormente vi
gente. Em verdade, a soberania, sendo a afirmação da individualida
de e da independência de uma Nação, significa poder de decisão
entre várias formas de governo, segundo contingências de lugar e de
tempo. Do momento em que uma constituição do Estado não corres
ponde mais aos interesses coletivos e às necessidades dominantes, o
povo procura compor-se sob outras formas jurídicas; e, se tal aspira
ção é coarctada pelos quadros rígidos do sistema anteriormente cons
tituído, então dá-s�
revolução, que é sempre ruptura de uma ordem
.
�
uma ordem jurídica nova20 •
jurídica tendo em rv
.

1 19. Assim sendo, não é lícito dizer que há mudança de Estado
quando desaparece a autoridade que está ligada ao sistema positivo de
Direito negado revolucionariamente, tanto mais que, mesmo nessas
ocasiões, continua em vigor a maioria das leis concernentes às rela
ções privadas, respeitadas as situações jurídicas por elas criadas ou
reconhecidas, e não cessam as funções dos órgãos da administração,
20. As doutrinas modernas sobre a Revolução estão mais ou menos acordes em
reconhecer que não há revolução propriamente dita sem alteração no sistema do Direito
Público, sem instauração de uma ordem nova com mudança correspondente na atitude
espiritual do povo. Vide Alfredo Rocco, Trasformazione dello Stato, Roma, 1927; e
Plínio Salgado, Psicologia da revolução, 3. ed., 1937. É uma verdade válida, abstração
feita de pressupostos ideológicos como se pode ver também nas obras de Lenine ou de
Trotsky. Cf. Miguel Reale, Da revolução à democracia, São Paulo, 1978.
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sendo freqüentes os casos em que o novo governo não produz altera
ções de monta na ordem jurídica. Um engano muito comum é confun
dir-se Estado com forma de Estado, quando se estuda a continuidade
da ordem estatal. O Estado, sendo a Nação organizada, isto é, a organi
zação de uma convivência histórica e cultural estabelecida de maneira
permanente em um território, existe ainda quando violentamente ne
gados certos princípios e leis constitucionais que sejam essenciais a
esta ou àquela outra forma particular de Estado. Explica-se, assim, o
porquê da continuidade da legislação ordinária e do sistema dos direi
tos privados através das mutações das formas de Estado21 •
Poder-se-á alegar que existe uma zona cinzenta entre o Estado
que é alterado pela força, e o novo Estado que resulta de uma revolu
ção triunfante, e, mais ainda, que, não havendo ordem constitucional
no interregno revolucionário, não se poderia dizer que exista Estado
propriamente dito.
Entretanto, é necessário se note, em primeiro lugar, que a orga
nização jurídica não se confunde com a organização constitucional
em sua expressão formal, e que a organização jurídica de uma Nação
subsiste durante o processo revolucionário no que ela possui de mais
consentâneo com as necessidades coletivas. O Direito não desce como
dávida do poder constituído ou do poder de fato, e vive antes como
hábitos de vida coletiva, como costume, como atualização de valores
de cultura. O que não se deve confundir é a ordem jurídica substan
cial de uma Nação com a forma que o Estado assume por meio da
legislação positiva e dos processos técnicos de sua constituição22•

2 1 . Há casos também de radical alteração em todo o sistema do Direito como
conseqüência da alteração da forma do Estado. O Estado soviético é um exemplo
típico. Mesmo nessa hipótese, o Estado não deixou de existir, embora radicalmente
transformado por atos revolucionários que, bem ou mal, corresponderam à sobera
nia do Estado russo, afirmada pelos soviéticos e reconhecida pela maioria das Na
ções, não obstante as divergências de doutrina e de concepção de vida. Lembre-se
da declaração franco-britânica a propósito do Estado Soviético, que se furtava ao
reconhecimento das obrigações contraídas na forma anterior do Estado: "princípio
algum está melhor estabelecido de que aquele segundo o qual uma nação é respon
sável pelos atos do seu governo, sem que uma mudança das autoridades possa afetar
as obrigações assumidas" (28-3- 1918).
22. Daí a distinção feita por vários juristas eminentes entre a legislação (sis
tema de normas escritas) e o ordenamento jurídico, que seriam as normas in acto,
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A ordem jurídica da Nação, nos momentos revolucionários, não
se anula, pois necessário seria primeiro anular toda a rede de interes
ses privados, grupalistas e nacionais crescidos e formados à sombra
da antiga lei. Aliás, a ordem jurídica seria cousa bem aleatória se se
esboroasse totalmente ao primeiro brilho de espada. A história está
aí - e os acontecimentos russos não podem ser esquecidos - para
mostrar a resistência que a ordem jurídica, correspondente às natu
rais necessidades do homem de nossa época, opõe ao transformismo
dos governos arbitrários.
120. Em segundo lugar, lembramos que, nos períodos de crise
revolucionária, o "governo de fato", que se constitui e que posterior
mente se transforma em governo de direito, prova, pelo simples fato
de se tomar governo legal, ter sido governo legal in fie ri, aparente
mente sem controle, mas, na realidade, subordinado aos ditames da
instauração de legislação constitucional nova. Dessarte, todos os atos
revolucionários, toda a série de atos indispensáveis ao triunfo revo
lucionário toma-se legal, não sendo possível destacar um elo dessa
cadeia para fulminá-lo como injurídica ou ilegal.
"Embora, constituído fora das normas legais", diz o Ministro
Bento de Faria, "o governo defato exerce os seus poderes como órgão
supremo do Estado. Não há, pois, que duvidar de sua legitimidade
como fato consumado que, fazendo presumir o consentimento geral,
ou pelo menos da maioria, outorga-lhe a soberania de direita"23•

o

como realidade concreta. Vide Zitelmann, Lücken im Rech, Leipzig, 1903, p. 39 e s.;
Santi Romano, L' ordinamento giuridico, Pisa, 1 9 1 8, p. 1 6 e s.; e Biscaretti di Ruffia,
Teoria giuridica delta formazione deglí Stati, Milão, 1938, p. 1 1 e s.
O insigne Santi Romano esclarece que o ordenamento jurídico é mais do que o
co�unto das normas ou das leis, sendo a própria realidade jurídica, a qual se move em
parte segundo o sistema legal, mas sobretudo servindo-se dessas leis como objeto ou
meio de sua atividade (loc. cit.). Em última análise, o ordenamento jurídico deve ser
concebido como realidade cultural e não como sistema de leis. A concepção culturalista
do Direito repudia a concepção exclusivamente normativa do Direito (cf., supra, cap.
I). Contra a distinção por nós aceita entre o ordenamento legal e o ordenamento jurí
dico, vide a argumentação sutil de Donato Donati em 11 problema delle [acune
nell'ordinamento giuridico, Milão, 1 9 1 O, p. 29 e s.; e de Arnaldo de Valies em Teoria
giuridica della organizzazione dello Stato, Pádua, 193 1 , v. I , p. 38 e s.
23. Revista de Direito, v. I 08 e 1 1 1 . Eis como se exprime o insigne Donati:
"A partir do momento em que o Estado passa a existir legalmente, também se lega
lizam, com ele, os procedimentos que deram origem à sua formação, não importa
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O Estado nesses momentos dura, continua a ser pessoa de Di
reito Internacional, porquanto há sempre nele a potencialidade de
criar uma ordem jurídica nova ou de restaurar a violada. É essa
potencialidade que deve levar os outros Estados a não interferirem
nos negócios internos do Estado em crise; é essa potencialidade que
assegura a individualidade e a independência do Estado perante o
Direito das Gentes. A Nação é um Estado virtual, e é essa virtualidade
que vale, nos momentos de crise, na esfera do Direito das Gentes.
Mas, que é essa potencialidade senão a soberania em seu momento
social, como poder que tende, por íntima necessidade, a se atualizar em
uma dada forma de Estado e a se concretizar como soberania jurídi
ca, a se exprimir pela supremacia de um ordenamento jurídico?
Nos períodos revolucionários, existe a soberania, embora não
concretizada em forma legal, e é essa soberania que assegura a con
tinuidade do Estado e explica o porquê das responsabilidades de
um Governo, pelas obrigações contraídas pelos anteriores: estes fo
ram todos órgãos por meio dos quais a soberania se exerceu e, por
conseguinte, a responsabilidade continua sendo do Estado, está aci
ma das mudanças de Governo.
Não nos parece, pois, necessário recorrer ao Direito das Gentes
para explicar a continuidade do Estado nos momentos revolucioná
rios e pós-revolucionários, assim como não compreendemos - olhos
abertos para a realidade contemporânea - como se possa falar em
primado do Direito das Gentes a não ser em sentido de tendência, de
"dever ser" jurídico. Na verdade, o Direito Interno e o Internacional
são um pressuposto do outro, eis que este último pressupõe a exis
tência do Estado e é pressuposto pelo Estado que passa a fazer parte
da comunidade intemacionaF4•
como possam ser julgados tais procedimentos por contraposição à ordem jurídica
derrubada e precedentemente vigente. Sobre esta base tornam-se legítimos inclu
sive os governos provisórios e os atos por eles praticados" (Elementi di diritto
costituzionale, 3. ed., Pádua, 1932, p. 73). No mesmo sentido Santi Romano,
L' instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione,
Módena, 1 90 1 , p. 63 e s.; e Clóvis Beviláqua, Direito público internacional, Rio,
1 9 10, v. 1 , p. 6 1 e s., com referência ao magnífico parecer de Nabuco de Araújo no
Conselho do Estado sobre a cobrança de impostos pelo governo de Montevidéu.
24. Cf. Santi Romano, Corso di diritto internazionale, Pádua, 1935, p. 49. No
mesmo sentido já escrevera o eminente Lafayette Rodrigues Pereira que "o Direito
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A SOBERANIA À LUZ DA HISTÓRIA E DO DIREITO

Dizer, como acima foi dito, que, nos intervalos de como
ção revolucionária, a soberania não está concretizada numa dada for
ma jurídica não é dizer, entretanto, que esses períodos não sejatn
suscetíveis de qualificação jurídica.
lnsuscetível de qualificação quanto ao Direito Positivo estatal,
contra o qual se manifesta o ato revolucionário, não o é relativatnen
te ao Direito, uma vez que a revolução culmina sempre na afirmação
de novo ordenamento, de nova positividade jurídica.
Cabe aqui uma observação sobre a soberania e o Estado vistos
pelo historiador e vistos pelo jurisconsulto.
Quem estuda a história dos acontecimentos políticos não pode
deixar de negar continuidade ao processo de formação dos Estados e
dos ordenamentos jurídicos, tantas são as rupturas que lhe é dado
analisar, as transformações bruscas, as mudanças inesperadas, as
imprevistas subversões da ordem, sem que os motivos se vislum
brem nos antecedentes conhecidos. À luz da história, o aparecimento
dos Estados surpreende, e as mutações de sua estrutura não são cau
sas de menor perplexidade. Formatn -se, desenvolvem-se, afirmatn
se na coercitividade plena das normas positivas e na eficácia dos atos
de império, e depois, de improviso, quase tão misteriosatnente como
nasceram, transmudam-se em outras formas de Estado para o es
plendor de u�ova positividade jurídica transitória. E há Estados
que surgem r� logo abrangendo domínios territoriais imensos e
duratn enquanto dura o esplendor de uma espada; outros nascem como
por acaso de um fato a que se não deu importância inicial e crescem
lentamente como uma árvore, alastram as raízes profundas, abrem a
ratnada milenar e estendem a sombra da paz romana sobre dezenas
de nações e de povos; outros ainda são Estados prematuros, meninos
prodígios da família internacional, cuja vida é fazer às pressas o que
121.

Internacional pressupõe o Direito Público interno como condição, não só da sua
existência, como ainda da possibilidade de sua prática" e que o Direito Internacional
é "também por seu turno uma condição da existência e da prática do Direito Público
interno". Princípios de direito internacional, Rio, 1 902, v. I , p. 30. A teoria dualista
é a que está mais de acordo com as exigências lógicas do Direito e com os fatos
concretos da história. Vide o cap. VI, in fine.
l "iO

os outros viveram no método das experiências consuetudinárias; e
outros mais são Estados que surgem sobre as mesas dos diplomatas
que acalentam a ilusão de declarar soberanias para Estados
nascituros ...
O historiador vê o fato do poder assumir as formas mais diver
sas e contraditórias, o reinado da força sucedendo ao do Direito, e o
da força gerando um Direito novo; dessarte, não pod� admi_tir que
_
entre uns e outros períodos, entre um e outro Estado haJa contmmda
de jurídica, desde que, é claro, não se ponha a fazer Filosofia da
história.
E é certo. Mas a apreciação da soberania pela História, que é
ciência dos fatos que foram, não pode ser igual à feita pelo Direito,
que é ciência dos fatos que são enquanto devem ser. O historiador
olha os fatos de maneira especial, que não se confunde com a do
jurista, o qual, como dizia Papiniano, não pode limitar-se a saber o
que se faz em Roma porque lhe cabe considerar especialmente o que
deve ser feito em Roma.
122. Estudando o aparecimento dos Estados, verificando que
eles nascem mais de guerras e de golpes de força do que de tratados
e de pacíficas decisões populares, o historiador é levado a acreditar
que há momentos ou intervalos em que não existe Direito, não há
nada que não seja mera expressão da força.
Outra pode ser, no entanto, a conclusão do jurista.
Pode acontecer, em verdade, que - narrando o historiador atos
de violência praticados nas crises revolucionárias - esteja o jurista
vendo nesses atos a tormentosa formação de um Direito novo. Pode
ainda dar-se o caso do historiador estar apontando certo sistema jurí
dico como nascido da força, ao passo que o jurista compreende que o
ideal jurídico foi primus em relação à violência praticada, isto é, que
o Direito não se originou da violência, mas, ao contrário, deu lugar a
ela por um fato qualquer contingente que se tenha levantado como
empecilho ou impedimento ao processo de positivação das normas
jurídicas.
É por esses motivos, porque pensamos que antes dos fa�os �á
uma atmosfera psicológica que os prepara, um complexo de tdems
jurídicos, um conjunto de aspirações coletivas que que�em se trad�
zir em preceitos de Direito Positivo, é por esses motivos que nao
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vemos no nascimento do Estado um simples fato insuscetível de qua
lificação jurídica.
"Antes do fato histórico", escreve Georges Burdeau, "existe uma
atmosfera psicológica - na qual as representações jurídicas ocupam,
como já fizemos notar, um amplo espaço - que prepara tal fato, e
que o faz legítimo. Eis porque é inexato ver, no nascimento do Esta
do, concomitante à sua primeira organização, um simples fato,
insuscetível de qualificação jurídica. Trata-se, sim, de um fato, um
nascimento, do ponto de vista histórico, mas, no plano jurídico, tra
ta-se de uma conclusão, porque a instituição dos órgãos do Estado é
a conseqüência lógica da existência de uma regra de Direito anterior,
à qual esses órgãos vêm atribuir forma e figura"25•
O Direito, em verdade, não vem depois do Estado, nem por este
é inteiramente criado, mas esta é uma questão da qual trataremos
mais a fundo em lugar apropriado, dada a sua alta relevância.

CONCEPÇÃO POLÍTICA E CONCEPÇÃO JURÍDICA
DA SOBERANIA
123. Vários escritores têm compreendido a necessidade de dis
tinguir a concepção Política e a concepção jurídica da soberania, mas
com outros intuitos e para atender a problemas particulares de Direi
to ConstitucionaF6•

(�
�

rdeau, Regle de droit et pouvoir, Archives de Philosophie du
25. George
Droit et de Sociologie Juridique, 1937, n. 34, p. 79. Sobre a formação do Estado
como fato insuscetível de qualificação jurídica, vide Miguel Reale, Fundamentos do
direito, cit., cap. III, p. 93 e s.
26. Vide Dicey, Law ofthe constitution, L ed., Londres, 1 885; Richtie, Annuals
ofthe American Academy ofPolitica[ and Social Science, tít. I, p. 407; M' Kechinie,
The state and the individual, Londres, 1 896 (esp. caps. IX e X). A distinção feita por
esses autores visa explicar a que órgão compete a soberania do Estado britânico.
Confundindo o problema da soberania do Estado com o da soberania no Estado
(cf. B arthélemy e Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, 1 933, p. 5 1 -2), Dicey
faz um adendo à doutrina de Austin, afirmando que o Rei no Parlamento é o sobe
rano legal, mas que o eleitorado é o soberano político. Na realidade, a soberania legal
é do Estado e não pertence a nenhum de seus órgãos, nem ao Rei, nem ao Parlamen
to, nem ao eleitorado. Vê-se, pois, como é precária a distinção feita por esses juris
tas, acordes com Sidgwick em dizer que "por detrás do soberano que o jurista reco152

Entre eles, merece especial menção o já citado Maurice Hauriou,
cuja doutrina sobre a soberania contém inicialmente uma distinção
fundamental entre soberania política e soberania jurídica27•
Segundo Hauriou, a concepção política da soberania consiste
na idéia da independência fundamental do poder do Estado. A sobe
rania-independência é o conceito negativo, posto que se limita a afastar
do poder toda e qualquer idéia de limites, sem atender ao conteúdo
positivo do poder.
Ao contrário, a concepção jurídica consiste na idéia "da propri
edade dos direitos de governar próprios do monarca, que se pode
desdobrar nas idéias de um poder, inerente a esses direitos, e na de
seu exercício", sendo certo que "este feixe de direitos régios consti
tui o conteúdo positivo da soberania"28•
A soberania do Estado é, por conseguinte, entendida de duas
maneiras:

1 .0) "no sentido de liberdade do Estado, a soberania é a inde
pendência que desempenha um importante papel no direito interna
cional público; significa que o Estado soberano não está submetido a
nenhuma autoridade superior (a não ser Deus ou o Direito), porque a
liberdade do Estado não é absoluta, como não o é a liberdade do
homem, e este não tem necessidade alguma de que ela o seja para
assegurar sua independência em face dos detentores de poder";

nhece, há um outro soberano, a quem deve obediência o soberano legal". Vide as
críticas feitas por Laski, El Estado moderno, trad. de Gonzales Garcia, Barcelona,
1936, t. 1 , p. 50 e s.; e Stephen Leaccock, Elements ofpolitical science, Londres,
1 92 1 , p. 58 e s. Cumpre notar que Laski depois veio a aceitar a distinção criticada,
reconhecendo a impossibilidade de eliminar o conceito de soberania. Cf. P. Léon,
Une doctrine relative de la souveraineté, Archives de Philosophie du Droit et de
Sociologie Juridique, 193 1 , 1 -2, p. 23 1 . Cf. H. Laski, Studies in the problem of
sovereignty, Londres, 1 9 1 7.
27. Essa distinção é feita por Hauriou, em seu Précis élémentaire de droit
constitutionnel, cuja 2." edição foi preparada antes de março de 1929, mas já se
encontrava, com uma simples diferença terminológica, na 2." edição do Précis de
droit constitutionnel, cujo prefácio é de 1 928. Anteriormente, outra foi, como já
dissemos, a doutrina de Hauriou. Cf. o seu trabalho de 1912, Études constitutionnelles,
la souveraineté nationale, in Recuei/ de l'Academie de Législation de Toulouse, e a
L ed. do Précis, de 1923, p. 197 e s.
28. Hauriou, Préeis élémentaire de droit constitutionnel, 3. ed., 1933, p. 1 6-7.
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2.0) "a soberania deve também ser entendida, em direito públi
co interno, no sentido de propriedade dos poderes de governo"29•
A doutrina de Hauriou contém pontos aceitáveis, mas não pode
deixar
de lhe fazer alguns reparos. Em primeiro lugar, o mestre do
mos
institucionalismo não apresenta a concepção jurídica como um sim
ples aspecto ou momento da concepção Política, desconhecendo, as
sim, que se trata de uma simples distinção metodológica, porquanto
- de um ponto de vista que alcance a totalidade do problema - a
concepção de soberania é uma só, Política, ou seja, sócio-político
jurídica. Ele não distingue um conceito de outro, como se distingue o
gênero da espécie, mas faz uma verdadeira separação injustificável,
usando do termo político ora em sentido lato ora em sentido restrito.
Em segundo lugar, e como resultado lógico, ele apresenta a so
berania como destituída politicamente de conteúdo, quando, no nos
so modo de entender, a concepção Política, compreendendo a jurídi
ca, não pode ter menos conteúdo que esta.

124. Dessarte, a concepção Política de soberania que apresenta
mos não se pode confundir com a de Hauriou, o qual faz consistir a
primeira na idéia de independência do Estado, esquecendo-se, porém,
de que a idéia de independência só se realiza plenamente mediante a
organização da Nação em Estado, isto é, em virtude da organização
jurídica da sociedade nacional. Assim sendo, a independência conclui
se sempre pela afirmação de um sistema de Direito, e a concepção
Política compreende a jurídica, a qual, como vimos, apanha o proces
so de elabor�da soberania em seu momento final ou culminante.

A conc�PÇã'o Política da soberania consiste, pois, na idéia con
junta de independência e de supremacia, abrangendo a faculdade de
ordenar juridicamente de maneira originária e exclusiva. Daí a no
ção geral que damos de Soberania, do ponto de vista Político, como

poder que tem uma Nação de se constituir em Estado, declarando,
de maneira originária e exclusiva, o seu Direito.
29. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 1929, p. 1 17 . Deve-se notar que
a doutrina exposta no texto corresponde mais ao primeiro momento das pesquisas
realizadas pelo professor de Toulouse (vide G. Gurvitch, Les idées maitresses de
Maurice Hauriou, Arch. de Phil. du Droit et Soe. Jur., 193 1, 1-2, p. 182 e s.). Quanto
à última fase da doutrina de Hauriou sobre a Soberania, consulte-se Dabin, Doctrine
générale de I' État, cit., p. 125 e s.
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125. É em sentido genérico que vemos muitas vezes emprega
do o termo soberania, especialmente em tratados e declarações de
Direito das Gentes, mas também em textos constitucionais. Ainda há
poucos anos, a Conferência Pan-Americana de Lima aprovou uma
"Declaração de solidariedade", na qual, depois de firmado um com
promisso de "respeito à personalidade, soberania e independência de
cada Estado americano", assegurou a cada um deles a sua absoluta
soberania. É claro que, nesta declaração, soberania é independência
do ponto de vista externo e supremacia do ponto de vista interno.
A concepção jurídica da soberania é, por assim dizer, um capí
tulo da concepção Política e corresponde ao sentido restrito que se
deve dar ao termo quando empregado em certos textos legais.
Quando a Constituição de 1 89 1 , em seu art. 15, ou a Constitui
ção de 1 934, em seu art. 3 .0, estatuíam sobre "os órgãos da soberania
nacional", o intérprete não podia dar à expressão usada outro signifi
cado que não o técnico-jurídico. É evidente que, em tais hipóteses, a
palavra soberania era usada no sentido de poder da Nação juridica
mente organizada, ou seja, significando poder do Estado. O mesmo
deve concluir o intérprete em face de um dispositivo constitucional
que reconheça para a soberania do Estado apenas os limites decor
rentes do Direito, da moral e dos tratados, tal como acontece com a
Constituição portuguesa de 1 933, art. 4.0•
Outra, porém, é a acepção quando uma lei básica estabelece,
por exemplo, que a soberania reside em a "Nação", pois, neste caso,
impõe-se a concepção Política, uma vez que se atende não só ao
poder organizado como à fonte, à maneira de constituir-se o poder.
Soberania, então, é Soberania Política, exprimindo o fenômeno do
poder desde o seu desdobramento como força social, até a sua con
cretização como Direito subjetivo do Estado constituído30•

30. A maioria das constituições limita-se a declarar que a soberania é do povo
ou da Nação, ou que o poder político emana do povo e em seu nome é exercido, sem
maior preocupação técnica. Digno de especial menção é o art. 1 .0 da Constituição da
Irlanda, que frisa bem o significado Político da Soberania: "A nação irlandesa, pela
presente Constituição, proclama o seu direito inalienável, imprescritível e soberano,
de escolher a forma de governo que preferir; de determinar o seu relacionamento
com as outras nações e de desenvolver a sua vida política, econômica e cultural, em
conformidade à sua própria natureza e às suas tradições". Trad. adotada por Mirkine
Guetzévitch, in Les constitutions de l' Europe nouvelle, Paris, 1938, v. 2, p. 337.
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126. É preciso notar, porém, que nem sempre se atende à dupla
acepção da palavra soberania, podendo-se dar o caso de ser empre
gado o termo em seu significado técnico-jurídico para indicar, no
conjunto do dispositivo legal, exatamente o princípio Político da
Soberania, quer como independência, quer como supremacia.
A Carta Constitucional de
ponto bastante expressiva.

10

de novembro de

1937

era neste

O seu art. 122, n. 12, letras a e b, prescrevia a pena de morte
contra quem "tentar submeter o território da Nação ou parte dele à
soberania do Estado estrangeiro" ou "tentar, com auxílio ou subsí
dio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional,
contra a unidade da Nação, procurando desmembrar o território à sua

soberania".
Nesse dispositivo a palavra soberania é empregada em sua
acepção especial (soberania do Estado, poder originário do Estado),
mas o texto legal dispõe sobre a tutela penal contra os atentados à
Soberania Política, isto é, contra a independência externa e a supre
macia interna da Nação3 1 •
Como se vê, interessa ao jurista tanto a concepção Política quanto
a jurídica da soberania. Mas o constitucionalista, ao analisar a estru-

tura do Estado, parte de um dado que é o Estado legalmente ordena
do, necessitando, pois, neste momento, de um conceito mais restrito
de soberania que corresponda ao poder do Estado, à titularidade atri
buível à Nação uma vez constituída em pessoa jurídica.
Em verdade, e desta questão trataremos mais tarde, o problema
jurídico da soberania está em função do problema da personalidade
jurídica do Estado. Soberania e personalidade jurídica do Estado são
aspectos de uma só realidade, visto como a soberania significa o
Direito do Estado como pessoa jurídica de Direito público, e resol
ve-se, em última análise, no poder originário e exclusivo que tem o
Estado de declarar e assegurar por meios próprios a positividade de
seu Direito e de resolver, em última instância, sobre a validade de
todos os ordenamentos jurídicos internos.

O PROBLEMA DA TITULARIDADE DA SOBERANIA E
A DOUTRINA DA SOBERANIA DO ESTADO
127. Na exposição até agora feita, já está implicitamente resol
vido o problema da titularidade da soberania.
Se a Nação e o Estado não são duas realidades materialmente
distintas, mas sim a mesma realidade sob dois aspectos distintos,

3 1 . Compare-se o cit. art. 122, conforme emenda de 1 6 de maio de 1938, com
a chamada "Lei de Segurança Nacional" e com o Livro II, tít. I, arts. 24 1 e s. do
Código Penal italiano de 1930, onde a Carta Constitucional diretamente se inspirou.
O Prof.
zo Sinagra observa que é no sentido amplo ou genérico (que nós
denomin
olítico) que o Código Penal italiano tutela a soberania: Esse concei
to genérico 'se revela claramente na primeira parte do art. 24 1 , em que se pune,
como já vimos, o fato daquele que pretende subordinar o território do Estado, ou
uma parte dele, à soberania de Estado estrangeiro - com o que seria introduzida, no
interior do Estado italiano, uma autoridade estrangeira que elidiria a posição de
supremacia (senão a sua existência mesma) da autoridade italiana - bem como o
fato do que pretende diminuir a independência do Estado, que é outro aspecto da
soberania, isto é, aquele mediante o qual se exclui que o Estado soberano se subor
dine, nas relações internacionais, a uma vontade superior, que importaria na
sotoposição da vontade daquele à soberania pessoal de um outro Estado". Sinagra,
La difesa della personalità dello Stato e il concetto di sovranità, Roma, 1 936, p. 22.
Vide também Rocco, Re1azione ai progetto difinitivo di un nuovo codice penale, in
Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma, 1929,
v. 5, p. 7 e s. A soberania deve, com efeito, ser garantida no complexo de suas
afirmações e direções, em seu pleno conteúdo concreto, ou seja, como soberania na
acepção Política do vocábulo.

�
�
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claro resulta que a apreciação da soberania variará conforme o ângu
lo visual em que se colocar o observador.
O tão debatido contraste entre a escola francesa da soberania
nacional e a corrente germânica da soberania do Estado provém de
uma confusão entre os pontos iniciais das pesquisas, e perde a sua
razão de ser quando examinamos o problema, primeiro, relativamente
à origem ou à gênese do poder, e, depois, quanto ao poder juridica
mente organizado e à forma de seu exercício.
A soberania é substancialmente da Nação e só juridicamente é
do Estado, o que quer dizer que,

socialmente (mais quanto à fonte do

poder), a soberania é da Nação, mas juridicamente (mais quanto ao
exercício do poder) a soberania é do Estado.

É

isto no fundo o que

querem dizer aqueles autores segundo os quais a soberania, embora
substancialmente da Nação, só pode ser exercida pelo Estado. O Es
tado, porém, não exerce a soberania da Nação sem que se verifique
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uma alteração essencial, pois a soberania do Estado é a mesma sobe
rania da Nação, mas em um segundo momento eminentemente jurí
dico. Ora, é claro que a soberania, como poder de Direito, só pode ter
o Estado como titular, visto como não seria possível concebê-la juri
dicamente sem o Estado.
Como a história nos demonstra, o povo decide de seu destino
soberanamente, até contra o Direito Positivo, mas, uma vez constitu
ído o Estado, os poderes dos povos se contêm nos limites da capaci
dade que o ordenamento jurídico atribui à instituição estatal. A sobe
rania é, pois, aquele Direito que caracteriza o Estado como pessoa de
Direito por excelência, dotada de poderes jurídicos primários desti
nados à realização do bem comum.
Não cabe, pois, razão àqueles que não entendem o problema da
titularidade da soberania senão de maneira relativa, tanto do ponto
de vista de seu exercício (o Estado como titular dos poderes de sobe
rania) como do ponto de vista de sua origem (o povo ou a Nação
como sede de poderes de soberania), quando é só neste último senti
do que o termo "titularidade" é impróprio.
No dizer de Renard e Dabin, não existe titular de soberania em
sentido absoluto, porque a soberania nunca é um direito: a titularidade
deveria referir-se tão-só ao gozo dos direitos contidos na soberania.
"A autoridade", escreve Renard, "é intrínseca à instituição. Não
digo � seja ela o seu atributo, o seu dote, o seu apanágio... ela é a
sua cQndi ção de existência, a sua maneira de ser, ela é o seu compor
tamento" ; e a soberania "é o modo de ser institucional da nação"32•
Subscrevendo essa maneira de pensar, Jean Dabin declara que,
sendo a soberania uma característica da própria essência do Estado,
"l' État n'a pas droit de souveraineté dont ii serait le titulaire; par
nature il est souverain"33•
Nós veremos, nos capítulos IX e X, que nada impede que se
considere o Estado titular do direito de soberania.

32. Renard, La théorie de l' institution, Paris, 1930, p. 3 14-5.
33. Dabin, Doctrine générale de l'État, cit., p. 1 1 8. Cf., do mesmo autor,
L' État ou te politique, Paris, 1957, p. 236 e s.
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128. O povo, fonte primeira do poder, é o titular da soberania de
um ponto de vista geral, pois exerce a soberania dentro ou fora dos
quadros do Direito Objetivo; mas, enquanto o povo se contém em
um sistema positivo de Direito, ou seja, enquanto é elemento do Es
tado, exerce a soberania como corpo social juridicamente organiza
do, o que quer dizer que a soberania é do Estado, o qual exerce a
soberania na forma do Direito vigente.
Desde o instante em que a soberania como força social é deli
mitada pela opção que o povo faz por esta ou aquela forma de Esta
do, a soberania passa a ser direito do Estado, ou seja, do povo juridi
camente organizado, adquirindo características especificamente jurí
dicas.

129. Olhos voltados para a gênese do poder, em um momento
em que se impunha afirmar a sua origem popular contra as preten
sões do absolutismo, proclamou-se em 1 789, no art. 3 .0 da Declara
ção dos Direitos do Homem e do Cidadão:
"O princípio de toda soberania reside, essencialmente, na na
ção; nenhum corpo, nenhum indivíduo, pode exercitar a autoridade
que dela emana de modo expresso".
A teoria clássica da soberania nacional atende mais ao momen
to social ou genético da soberania e à verdade que nos parece indis
cutível de que não há poder que não tenha a sua fonte na coletivida
de. Daí dizer-se, com expressão imprópria, que a Nação ou o povo é
o titular da soberania.

130. Distingue-se, geralmente, a teoria da soberania popular
ou radical da teoria da soberania nacional ou liberal, dizendo-se
que a primeira está ligada à doutrina contratualista, segundo a qual o
povo se confunde com a maioria dos indivíduos reunidos em assem
bléia, ao passo que a segunda considera o povo organicamente como
Nação, isto é, como um todo formado historicamente, constituindo
uma realidade de ordem culturaP4•

34. O ilustrado Paulo de Lacerda contesta, com veemência, o valor desta dis
tinção, asseverando que ela "não passa de um jogo de palavr�s �comp�n ad? de
idéias pejorativas e conceitos inexatos". Citando Cooley (Consfltutwna lnn: ltatz�ns,
cap. I, princ.) e Rostos (Derecho constitucional, leción XII), o con� tltucwnahsta
pátrio afirma que "povo e nação", em se tratando de fundamento e ongem da sobe-

�
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Divergentes, porém, quanto à maneira de conceber o povo, ambas

política. Como V. E. Orlando observa, a teoria liberal é inaceitável na

as teorias estão acordes em reconhecer que é no povo que reside a

parte em que acentua o

soberania.

isto é, enquanto se mantém dentro das premissas racionalistas que

Entre a primeira e a segunda há, em verdade, um decréscimo de

voluntarismo, pois a teoria da soberania nacional repele a hipótese
da formação contratualista da sociedade, sem abrir mão do princípio
de que as formas de governo são, em última análise, produto da deli

beração popular. Daí a ligação lógica que se estabelece nessa doutri
na, entre soberania e representação.
131. Pondo em relevo o elemento voluntário, o que os teóricos
da soberania nacional fazem não é senão procurar fundar sobre ela o
direito que assiste ao povo de participar do governo por meio de seus
representantes, ficando assim em íntima conexão o princípio da ori
gem popular do poder e a organização do Estado nos moldes demo
cráticos representativos. Há nisso toda uma concepção especial do
Direito e da vida. Explica-se, dessarte, o valor de dogma que assu
miu o princípio da soberania nacional, no qual se pretendeu ver a
premissa maior da Democracia representativa.
"O exercício do direito de sufrágio político" - escreve Esmein,

talvez o mais eminente dos expositores da doutrina -, "que outra
coisa não é senão o exercício da própria soberania, pode efetuar-se

de duas maneiras. Ou os eleitores políticos decidem, por eles pró
prios e imediatamente, o ato de soberania a ser realizado, votando,
por�mplo, sobre um projeto de lei - e há, então, governo direto
-

�

egem representantes, que irão exercer, em nome da nação, os
atributos da soberania - e existe, assim, governo representativo"35•

132. O erro da soberania nacional consiste em não abandonar
de todo as premissas do racionalismo dominante no século XVIII,

elemento voluntário na formação do poder,

pressupõem "a reflexão e a liberdade, enquanto essa consciência po
pular", sobre a qual ele funda "o Direito, em geral, e a soberania, em
particular, é conseqüência de uma determinação histórica e, pois,
natural e necessária"36•
Por outro lado, é inegável a sua procedência quando declara
que, originariamente, a soberania pertence ao povo, embora se deva
aceitar esta afirmação em sentido sociológico-histórico, visto como
a Nação não possui uma personalidade distinta da do Estado, nem
este se transforma só por atos de vontade, assim como também não
se modifica sem que a vontade humana interfira. Tão errôneo é o
contratualismo de

1. o grau de Rousseau que funda a sociedade sobre
2.0

um contrato hipotético, quão falho é o contratualismo latente de

grau de quem pretende organizar o Estado sem reconhecer a comple

xidade das múltiplas formas do consenso popular. A teoria da sobe
rania nacional, em sua feição originária, não pode fugir à conclusão
de pleitear a elegibilidade para todas as funções públicas, nem evitar
a proclamação da soberania do Parlamento37•

133. Verdade é, porém, que a doutrina da

soberania nacional

logo atenuou o seu primitivo espírito racionalista e passou a atender,
de maneira precípua, ao momento jurídico, ou seja, predominante
mente legal ou estatal da soberania,

reconhecendo que esta se comuni
ca ao Estado embora continuando a ser substancialmente da Nação.
Essa tendência, notável em Esmein e nos demais tratadistas fran
ceses, é a que se observa também entre os juristas pátrios que se
mantêm fiéis à concepção da soberania nacional38•

em imaginar que as formas de Estado sejam o resultado de uma sim
ples deliberação em virtude de um encontro de vontades, e em aten
der mais ao fato do poder no momento constitutivo da organização

rania, são uma só figura" . Paulo de Lacerda, Princípios de direito constitucional
brasileiro, Rio, v. 1 , p. 64 e s. De acordo com essa distinção manifesta-se, contudo,
a maioria dos tratadistas. A opinião de Paulo de Lacerda parece aceita por B atista de
Melo, em seu ensaio sobre a Soberania inserto na RT, de São Paulo, 106:47 1.
35. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, Paris, 1896, p . 179 e s. e 227 e s .
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36. Orlando, Principii, cit., p. 57, cf., atrás, n. 19.
37. Veja-se especialmente Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté
générale, Paris, 193 1 .
38. Eis o que afirma Duguit: "Na teoria ainda dominante em França, a sobe
rania consiste no poder de comando do Estado. Ela é a vontade da nação; uma vez
organizada sob a forma de Estado, toma-se o poder de comando do Estado, isto é, o
direito de endereçar ordens incondicionadas a todos os indivíduos que se encontrem
no seu território". Traité, cit., v. 2, p. 108.
Ranelletti esclarece perfeitamente este assunto dizendo que é inaceitável a
teoria liberal se "esta entende de atribuir o poder de império ao povo, enquanto
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Não faltam mesmo aqueles que tendem a identificar a doutrina
da

soberania nacional com a soberania do Estado, como se vê desta

afirmação de Rodrigo Otávio : "A teoria que melhor explica a sobera
nia é a teoria liberal que pressupõe a soberania nacional - que não é
a soberania do povo - e sim a vontade da Nação politicamente or
ganizada, isto é, a vontade do Estado"39•

134. Contra a teoria da soberania nacional levanta-se, entre nós,
a voz do citado Paulo de Lacerda, dizendo que os seus adeptos con-

elemento do Estado, porque, como já dissemos, se o Estado nasce à medida que um
povo é organizado sob um poder supremo, não pode o povo, em si mesmo, ser o
titular de tal poder. Este é pertinente ao povo somente na medida em que se organize
como Estado, isto é, diz respeito à própria organização em sua unidade, ou, numa
palavra, ao Estado. E este é, em realidade, o pensamento - nem sempre claro - de
muitos dos seguidores da doutrina liberal". lstituzioni di Diritto Pubblico, 6. ed.,
Pádua, 1937, p. 34. Cf. também as obras de Crosa, La sovranità popolare, Bocca,
1 9 1 5 ; e II principio della sovranità dello Stato, Arch. Giuridici, 1933.
39. Rodrigo Otávio, Elementos de direito público e constitucional brasileiro,
Rio, 1935, p. 44. Sobre a doutrina da soberania nacional no Brasil, com ou sem
tendência a reduzi-la à soberania do Estado, vide, entre outros, Barbalho, Constitui
ção Federal brasileira, Rio, 1902, com. aos arts. 1 .0 e 16; Lafayette Rodrigues Pe
reira, Princípios de direito internacional, cit., v. 1 , §§ 14, 32 e 74; Rui Barbosa,
Comentários à Constituição Federal brasileira, coligidos e ordenados por Homero
Pires, São Paulo, 1932, passim; Sampaio Dória, Problemas de direito público, São
Paulo, 19 19, I, II e III livros; Pedro Lessa, Do Poder Judiciário, Rio, 1 9 1 5, passim;
Clóvis Beviláqua, Direito público internacional, v. 1 , cit., cap. II; João Mendes
Jún (9i• As idéias de soberania, autonomia e federação, Revista do Direito, 20:241 e
s.; �o Castro, A Constituição de 1937, Rio, 1938, p. 383 e s.; Vicente Ráo,
Novas formas de organização política, Revista da Faculdade de Direito de São Pau
lo, 29: 1 57 e s.; Ernesto Leme, A intervenção federal nos Estados, São Paulo, 1926,
cap. I; Darcy Azambuja, Teoria geraldo Estado, cit., p. 49 e s.; A. Machado Paupério,
O conceito polêmico da soberania e a sua revisão contemporânea, Rio, 1949, e
Pinto Ferreira, Teoria do Estado, cit., v. 1, p. 1 e s.
Pela atribuição da soberania ao Estado manifestam-se, entre outros, Viveiros
de Castro, Estudos de direito público, cit., p. 46 e s.; E. Espínola, Tratado de
direito civil brasileiro, cit., v. 1 , p. 144 e s.; Carlos Maximiliano, Comentários à
Constituição brasileira, cit., n. 96- 102; e Joaquim Pimenta, Sociologia e direito,
Recife, 1927, p. 197 e s.
Aceitam em parte ou in toto o negativismo de Duguit, entre outros, Aureliano
Leal, Teoria e prática da Constituição Federal, Rio, 1925, v. 1 , p. 208 e s.; Hermes
Lima, Introdução à ciência do direito, São Paulo, 1934, p. 328 e s.; e Queirós Lima,
Teoria do Estado, cit., caps. I e II.
Pela negação da soberania também se manifesta Pontes de Miranda, mas de
um modo especial que é mais o abandono da palavra deturpada pelo uso do que
propriamente do princípio.
. .·
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fundem lamentavelmente a soberania, a qualidade ou o atributo, com
a vontade do Estado, seu exercício funcional.
"Preconizam a soberania nacional", escreve ele, "porque é a
vontade da Nação politicamente organizada, isto é, a vontade do Es
tado. Mas, enquanto não se organiza a Nação, ou vai-se organizando
apenas, não existirá porventura soberania? Onde está o assento da
vontade que efetua essa organização mesma, que edifica o Estado?"40•
Esta pergunta do ilustrado jurista põe em grande evidência a
necessidade de serem distintos os momentos

social ou genético e
jurídico ou funcional da soberania. A distinção que, de passagem, se
costuma traçar entre a soberania de fato (soberania da opinião públi
ca etc.) e a soberania legal não é bastante, fica no vestíbulo da maté
ria, deixando na penumbra uma série de problemas de grande alcan
ce para a Teoria do Estado e o Direito Público.

A DOUTRINA DA SOBERANIA DO ESTADO
135. Os juristas contemporâneos - especialmente depois dos
estudos de Gerber, Laband etc. - apreciando a questão de um ponto
de vista estritamente técnico-jurídico, afirmam a estatalidade

da so

berania.
Em verdade, como os próprios teóricos da soberania nacional o
reconhecem, o povo só é capaz de manifestar legalmente a sua von
tade na medida e enquanto se organiza em Estado, isto é, enquanto é
elemento constitutivo ou, como preferem outros, órgão do Estado.
Ora, dizer que a soberania legal é do povo ou da Nação juridicamen
te organizada é dizer, pura e simplesmente, que a soberania é do
Estado, ou então, do Estado capaz de determinar por si mesmo a
esfera de exercício de seu poder de dar ordens incondicionadas.

40. Paulo de Lacerda, Princípios de direito constitucional, cit., p. 66. Desen
volvendo outra ordem de idéia, também Sampaio Dória contesta possa o Estado ser
concebido como pessoa jurídica dotada de soberania, asseverando, dogmaticamente,
que "em verdade verdadeira, o Estado não é, nem pode ser titular da soberania, pois
que é a própria soberania organizada, e o titular dela é a Nação. A personalidade
pública atribuída ao Estado é uma necessidade, e supõe um preconceito: o de que o
Estado é o sujeito dos direitos da soberania", op. cit., p. 1 27.
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136. É claro que a doutrina da soberania do Estado é uma dou
trina exata desde que seja compreendida juridicamente, sem esten
der as suas conclusões com intuitos precipuamente políticos. Nada
justificava, por exemplo, o sentido dado por alguns constitucionalistas
italianos que a convertiam em dogma, pretendendo assim abalar o
princípio da representação do povo no Estado, como se este princí
pio decorresse da teoria jurídica da soberania nacional e perdesse a
sua razão de ser com a aceitação da soberania jurídica do Estado41 •
Como temos dito e repetido, a soberania é do Estado, sub specie
juris, mas é do povo, pertence à sociedade como fato social, de sorte
que não podem os poderes que nela se contêm ser exercidos com
opressão do povo. Quando a opressão existe, há apenas aparência de
juridicidade, há forma jurídica ilusória, que se respeita por ser força
e não por ser Direito, isto é, que se respeita enquanto não haja força
capaz de se opor à usurpação, restabelecendo a unidade essencial que
deve existir entre a soberania social e a soberania jurídica, entre a
opinião pública e o Estado, entre o processo das normas e dos atos
jurídicos e o desenvolvimento e as aspirações da vida coletiva.

137. Longe, pois, de opormos a soberania da Nação à sobera
nia do Estado, somos de opinião que o problema essencial da Políti
ca não é outro senão este de fazer que a segunda seja a expressão da
primeira, de sorte que o poder se exerça cada vez mais na forma do
Direito, e que a força social se manifeste no plano do Estado, me
d
conc etização da orient ção política em normas jurídicas.
.
Dtstmgmmos, por consegumte, o problema da titularidade da
soberania, tendo em vista o duplo momento de seu exercício, o so
cial e o jurídico. Se se aprecia a soberania na totalidade de suas ex
pressões, ou seja, politicamente, não há como negar que a soberania
pertence substancialmente à Nação. Do ponto de vista estritamente

�_'- �

�

�

4 1 . O caráter dogmático assumido pela doutrina da soberania do Estado no
Fascismo está bem fixado no seguinte trecho da relação ministerial de Mussolini e
Rocco sobre a reforma da representação política realizada pela Lei n. 1 .0 19, pro
mulgada em 1928: "A doutrina fascista nega o dogma da soberania popular, que é
a cada dia desmentido pela realidade, e proclama, em seu lugar, o dogma da sobe
rania do Estado...".
Por outro lado, dizer que a teoria da soberania do Estado é "fascista" é força
de expressão destituída de valor jurídico.

1 64

jurídico, porém, isto é, limitada a análise da soberania como poder
de direito, é preciso convir que a soberania é do Estado. Parece-nos,
aliás, que esse é, no fundo, o pensamento da maioria dos adeptos da
doutrina clássica42•

138. Clóvis Beviláqua faz uma distinção entre soberania popu
lar e soberania nacional que, sob certos aspectos, corresponde à que
estabelecemos entre a soberania Política e a jurídica.
"Quando dizemos que o povo é soberano", escreve o egrégio
mestre, "queremos afirmar que, nas democracias, à massa da popu
lação nacional e não a um grupo, uma fam11ia ou uma casta, cabe
assumir, por meio de seus representantes, a direção dos negócios
públicos ..."
"Por soberania nacional", prossegue ele, "entendemos a autori
dade superior, que sintetiza, politicamente, e segundo os preceitos
do Direito, a energia coativa do agregado nacional" constituindo "pro
priedade fundamental do Estado"43•
Não obstante a imprecisão terminológica (soberania nacional
do Estado) e a ligação que se mantém entre soberania do povo e

42. Uma prova a mais a favor desta doutrina está no fato de que para ela
confluem também alguns dos mais ilustres propugnadores da soberania do Estado.
Basta lembrar que, segundo o Prof. Emi1io Bonaudi, "não é difícil perceber como
esta (a soberania popular) termine por se reduzir ao próprio conceito de soberania
do Estado, porquanto é o Estado que personifica a sociedade e, pois, o povo". Principii
di diritto pubblico, Turim, 1930, n. 56.
43. Clóvis Beviláqua, Conceito de Estado, loc. cit., e Direito público interna
cional, cit., v. 1, p. 65 e s. Cf. também a distinção feita por Esmein entre a soberania
defato (a opinião pública) e a soberania legal, in Éléments de droit constitutionnel,
cit., p. 1 67. Até os partidários da absoluta estatalidade do Direito reconhecem,
como faz, por exemplo, Falchi, que "o povo é o titular verdadeiro e indispensável da
soberania, da qual depende o surgimento, a duração e o declínio de todo poder". La
realtà dello Stato, Arch. Studi Corp., 1932, p. 474. Benvenuto Donati observa, na
mesma ordem de idéias, que a sociedade, em certos momentos, altera a ordem
político-jurídica agindo como "força nua", que não se confunde com a violência
cega e destruidora, visto como se legitima pelo fato de conter a idéia luminosa do
Direito novo; vide Benvenuto Donati, Fondazione delta scienza dei diritto, 1929,
p. 122. Análoga à referida afirmação de Esmein é a de James Bryce quando escre
ve que "o problema da soberania pode ser resolvido por intermédio da distinção
entre soberania 'de iure' e soberania 'defacto' . Studies in history andjurisprudence,
Nova York, 1901, p. 54 1 .
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representação, é inegável que Clóvis Beviláqua soube atender a dois

Ficção de intentos políticos, como observa Hans Kelsen, a teo

aspectos distintos da soberania.

ria da soberania popular é dogma que está em contradição com a

139. Reconhecemos a relatividade das distinções aqui propos
tas, mas absurdo seria pretender distinções absolutas em matéria tão
complexa, cuj a maior dificuldade consiste em distinguir os múlti
plos sentidos que a paixão política e os preconceitos de escola têm
dado às palavras.

realidade jurídica.

Como observamos inicialmente, o conceito de soberania deve ser
Político, ou, como dizem geralmente, político-jurídico, mas isto não
importa em declarar desnecessárias as distinções que vimos formulan
do. Elas se revelam de grande utilidade técnica para o estudioso não se
perder no labirinto dos sistemas, cada qual orientado segundo um ân

"A divisão progressiva do trabalho", escreve ele, "acaba por
contradizer o princípio democrático expresso no dogma da sobera
nia popular.

É curioso observar que, na medida em que o parlamento

vai-se tomando independente do povo (ou melhor, de seu órgão cria

dor, que nunca é todo o 'povo' , mas um setor mais ou menos amplo
de eleitores), em obediência ao princípio da divisão do trabalho, a
teoria do parlamento se aferra ao dogma da soberania popular (com
a conseqüente 'representação' do povo, pelo parlamento) e chega
mesmo a afirmar que o parlamento é o próprio povo (com o que a

gulo visual diferente. O relativismo contemporâneo nos ensina a apre
ciar os fatos de um complexo funcional de pontos de vista, de maneira

ficção da representação se converte na ficção da identidade ...") sendo

que a realidade não se confunda com a imagem formada segundo um
só índice de refração, uma só medida, um só movimento.

representativa a crença de que o parlamento 'representa' o povo, que

NATUREZA DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

brilhante de Rousseau que não quis - como o ilustre mestre da Es

"uma falsa ilusão da ideologia política da democracia indireta ou
é um 'órgão' deste, o qual, por sua vez, seria um órgão do Estado"44•
O argumento de Kelsen não é novo. Encontramo-lo na pena
cola do Direito puro - apresentar a representação como uma ficção

140. A Nação é uma realidade, não é uma criação artificial, nem

útil, um ais ob pragmático. "A soberania", esclarece Rousseau, "não

�ma simples ficção política. Existe como um produto cultural, histó
nco.

da; ela consiste essencialmente na vontade geral e a vontade geral

(Ú�

cousa, porém, é dizer que a soberania tem a sua sede natu
ral n d:::seio da coletividade nacional, outra é afirmar que esse poder
pertence à Nação como expressão de sua personalidade distinta da

do Estado. A teoria jurídica da Nação-pessoa vai além das conclu
sões que se podem tirar da observação da realidade nacional, e cho

ca-se com uma série de dificuldades que os seus propugnadores não
souberam resolver. No entanto, essa teoria reflete uma parte da ver
dade, pois atende, por assim dizer, à titularidade originária ou em

pode ser representada pela mesma razão de que não pode ser aliena
não se pode, em absoluto, representar; ela é ela própria ou já é outra;
não existe meio-termo; os deputados do povo, portanto, não são nem
podem ser seus representantes"45•

141. A doutrina da soberania popular ou nacional é base frágil
para a explicação da natureza jurídica da representação, pois esta não
pode ser reduzida ao instituto do

mandato, o qual exigiria, aliás, um

dualismo incompatível e inadmissível na vida unitária do Estado.

brionária da soberania.

Na verdade, a Nação só adquire personalidade quando se com
pleta ou se integra no Estado. Organizar-se juridicamente e adquirir
personalidade jurídica são para a Nação fenômenos concomitantes.
Daí o erro da teoria que pretende fundamentar a representação
sobre a soberania popular, apresentando a Nação como mandante e
os deputados como mandatários da vontade popular.
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44. Kelsen, Teoría general dei Estado, cit., p . 402 e 436. Cf. do mesmo autor,
Esencia y valor de la democracia, trad. de R. Tapia e Legaz y Lacambra, Barcelona,
1 934, p. 52 e s. Na mesma ordem de idéias, Barthé1emy e Duez, Traité de droit
constitutionnel, cit., p. 104. A identificação entre povo e parlamento é feita também
por certos juristas do Nacional-Socialismo, como Jerusalém. Cf. Lavagna, La dottrina
nazional-socialista, cit., p. 35, que aponta a diferença entre a concepção individua
lista de uns e a orgânica (?) dos outros.
45. Rousseau, Contrat social, livro III, cap. XV.
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Além do mais, o fato da soberania residir em a Nação não cons
titui razão suficiente para a legitimidade da apresentação eletiva.
Em verdade, da verificação e do reconhecimento da origem
popular da soberania resulta, não a legitimidade ou a necessidade da
representação eletiva, mas sim estes três fundamentais princípios de
ordem política:
1 .0) O povo deve ter uma participação cada vez mais ampla nos
negócios públicos, de acordo com o seu nível cultural e a sua capaci
dade ética;
2.0) A soberania do Estado deve ser exercida sempre em nome
do povo e segundo os seus interesses espirituais e materiais;
3.0) Não há ordem estatal legítima sem o consentimento dos
governados, donde a necessária nota dejuridicidade inerente ao con
ceito de representação política.
142. A representação que durante tanto tempo esteve ligada à
doutrina da soberania nacional só o foi em virtude de uma ficção
hábil até certo ponto, mas que depois não pôde deixar de parecer
insuficiente e falha à maioria dos constitucionalistas46•
Hoje em dia, já não se liga mais a idéia de soberania à de repre
sentação. Em geral reconhece-se que a representação não se enqua
dra em pêii4uma das figuras do Direito privado, não podendo ser
explicada__cómo simples representação jurídica, assim como não
encontra solução satisfatória com a teoria da Nação-órgão. À vista
disto, chega-se a considerar a eleição, não uma delegação de pode
res, mas sim uma "designação de capacidades"47•
46. Reconhecido o absurdo de se reduzir a representação à figura do manda
to, é sabido que se resolveu dizer, quase como meio de se contornar o problema,
que se tratava de um mandato sui generis ou político. Do mandato conservou-se o
nome por motivos pragmáticos e para atender ao seu emprego usual, mesmo nos
textos constitucionais. Não faltam, porém, autores, que não condenam o emprego
do termo mandato como é o caso de Santi Romano. Cf. Corso di diritto
costituzionale, Pádua, 1933, p. 2 1 3 .
47. Cf. Barthélemy e Duez, op. cit., p . 86 e s . ; Orlando, Principii, cit., p . 80 e
s., e Du fondement juridique de la représentation, Rev. du Dr. Publ.; Ranelletti,
lstituzioni di diritto pubblico, 6. ed., Pádua, 1937, p. 29 e s., e Principii di diritto
amministrativo, Nápoles, v. I , p. 2 1 6 e s. e 282 e s.; Giuseppe Ferri, Rappresentanza
politica, Roma, 1 936, e o sempre novo trabalho de Miceli, II concetto moderno
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Confessada a impossibilidade de explicar apenas juridicamente
a representação, o problema é apreciado de maneira genérica, politi
camente, como problema de arte constitucional (Barthélemy) ou como
meio específico e técnico-social para a estruturação de uma ordem
estatal (Kelsen), ou então em termos sociológicos (Maurice Duverger
e Georges Burdeau).
A representação, em verdade, é um dos meios técnicos, o mais
importante dos processos de organização do Estado de Direito, dada
a impossibilidade do governo direto do povo pelo povo. Como ainda
lembra Kelsen, constitui "uma transação entre a exigência democrá
tica de liberdade e o princípio, imprescindível para todo o progresso
da técnica social, da distribuição do trabalho"48•
politico della rappresentanza politica, Perúzia, 1 892; Zanzucchi, /stituzioni di diritto
pubblico, Milão, 1936, p. 65 e s.; Marnoco e Sousa, Constituição política da repú
blica portuguesa, Coimbra, 1 93 1 , p. 232 e s.; Genésio Moura, A representação
proporcional e a Carta de 10 de novembro de 1937, São Paulo, 1939, p. 22 e s.;
Queirós Lima, Teoria do Estado, cit., p. 3 1 7 e s. Este último autor, inspirando-se em
Duguit, reduz a eleição, vista em sua significação objetiva, a um simples "processo
de equilíbrios", doutrina que lembra a de G. Ferri, para quem a representação é um
instituto que abrange uma complexa e vasta série de fenômenos que se desenvolvem
no processo de formação da vontade do Estado, para alcançar uma íntima corres
pondência entre esta e as finalidades histórico-sociais (G. Ferri, op. cit.).
48. Kelsen, op. cit., p. 52-5. A questão está em foco há vários anos, especial
mente depois que as novas diretrizes políticas da "racionalização democrática" alte
raram de maneira radical os dados do problema. Assim é que vemos, de um lado,
Barthélemy sustentar que não há "representação sem eleição", e, do outro, Crosa
declarar ser preciso abandonar a idéia de eleição para se poder penetrar no âmago ou
na essência da representação, a qual pode resultar tanto da estrutura da instituição
quanto de dispositivo legal (Crosa, Diritto costituzionale, 1 937, p. 358 e s.). O mes
mo problema continua em debate, hoje em dia, como se pode ver em Pier Luigi
Zampetti, Dato stato libera/e alto stato deipartiti, Milão, 1965, e Bagolini, Giustizia
e società, cit., esp. p. 38 e s.
Vide a tese sempre atual de Santi Romano segundo a qual pode subsistir a
idéia de mandato, mesmo após o reconhecimento de que a representação não se
origina do mandato mas tem a sua fonte na lei. Corso, cit., p. 214. Pedro Calmon
justifica o uso do termo "mandato" porque "o direito público não poderá nunca
emancipar-se dos símbolos que o fazem compreensível" (Curso de direito público,
Rio, 1938, p. 24 1). Guardaremos, porém, esta lição de Hauriou: "l' élection n'est
pas de I' essence du régime représentatif; mais elle est un élément de sa technique,
parce qu' elle paraít une garantie de la communauté de vue entre les gouvernants et
les membres du corps". Au.x sources du droit - le pouvoir, I' ordre et la liberté, Paris,
1933, p. 104. Compare-se Rodolphe Laun, La démocratie, Paris, 1933, p. 127 e s. Cf.,
sobre poder e legitimidade, Martin Kriele, Introducción a la teoría dei Estado, cit.
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Pode-se dizer que a doutrina se inclina no sentido de se reco
nhecer a insuficiência de qualquer explicação tendente a conceber a
representação como categoria puramentejurídica, partindo-se do pres
suposto de um mandato coletivo e impessoal conferido pela Nação
ao conjunto de seus representantes, mas sem desvesti-la da nota de
juridicidade.

Ao contrário, numa visão de caráter mais sociológico-político,
prevalece o entendimento da representação em termos de funcionali
dade prática ou concreta entre o eleitorado e os membros do corpo
legislativo.
À luz apenas da teoria jurídica teríamos o binômío mandante
mandatário, enquanto que, sob o tríplice aspecto inerente aos pro
blemas estatais, o que mais se impõe é determinar a correlação fun
cional (diríamos mesmo: operacional) entre o modelo e a sua ima
gem, de molde a ser menos formal e mais autêntica a relação entre os
órgãos de representação e a efetiva vontade popular, o que combina
complementarmente os elementos político e jurídico.
143. Dos processos técnicos de estruturação do Estado a repre
sentação eletiva constitui o mais compatível com os três princípios
políticos fundamentais que resultam do fato de residir a soberania
em a Nação, visto como a consulta direta ao eleitorado, por meio do
referentJ4 e do plebiscito, ainda constitui, assim como a iniciativa
popul�cessos incipientes de integração. Mediante a representa
ção resolve-se, em parte, o problema da correlação que deve existir
entre governantes e governados, sendo tanto melhor a representação
quanto melhor atender às distintas situações dos indivíduos e dos
grupos no seio das coletividades nacionais, mas sempre de modo que
o todo não fique à mercê de interesses desta ou daquela outra parcela
dominante.
A Nação é uma unidade de ordem, na qual cada elemento com
ponente tem a sua posição distinta do ponto de vista das atividades
normais da vida, sendo também certo que existem diferenciações de
caráter ideológico, com formações de círculos diversos de opiniões.
Daí a discussão técnica sobre se se deve ordenar o povo apenas se
gundo os setores de atividade (ordenamento sindical-corporativo) ou
segundo os núcleos de opinião (ordenamento partidário) ou, então,
se é preferível uma solução mista. O problema é, por conseguinte, de
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ordem técnica, atende a contingências históricas diversas, não sendo
de se excluir a hipótese de um ordenamento de natureza técnico
científica com maior ou menor intervenção do povo na escolha dos
governantes, de acordo com as exigências dos diferentes círculos de
cultura. Desta ou daquela forma, porém, o certo é que a representa
ção deixou de ser um princípio vinculado ao conceito de soberania.
144. Compreendida a representação como um meio técnico de
estruturação do Estado - o que não a priva de sua natureza também
necessariamente jurídica não há necessidade de substituir a dou
trina jurídica do mandato pela doutrina jurídica do órgão.
Em verdade, conceber um mandante (a Nação) que se confunde
com o mandatário ou com os seus órgãos (o Estado) no ato mesmo
de se conferir o mandato é tão absurdo como apresentar a Nação
como órgão do Estado depois de se reconhecer que o Estado é a
Nação juridicamente organizada. Não se compreende, em verdade,
como seja possível a existência de duas Nações - uma Nação como
elemento constitutivo do Estado e outra Nação transformada em ór
gão do Estado que ela constituiu49•
Além desse impasse, é preciso notar que o órgão age em função
do organismo a que pertence, e as Câmaras não são órgãos da Nação
e sim órgãos do Estado. Apresentar, depois, o Parlamento como ór
gão da Nação e a Nação como órgão do Estado é esquecer que o
Estado é a própria Nação organizada. Aparece, assim, todo o artifí
cio da distinção entre órgãos diretos e indiretos, sustentada por
Jellinek como correção e complemento à tese de Laband que não
-

49. Nesse sentido, vide Duguit, Traité, cit., v. I , p. 487 e s. e v. 2, p. 2 I e s.,
563 e s. e 657 e s.; Santi Romano, Corso di diritto costituzionale, cit., p. 2 1 I e s.,
e Barthélemy e Duez, Traité, cit., p. 87 e 88. Sobre a teoria da Nação-órgão, vide
Jellinek, op. cit., especialmente v. 2; Orlando, Du fondement juridique de la
représentation, loc. cit.; Michoud, Théorie de la personnalité mora/e, I906, p. I 29
e I47; Hauriou, Príncipes de droit public, Paris, I 9 10, p. 652 e s.; Villeneuve, op.
.
c1t., t. I , p. 2 I 6 e s., e t. 2, p. 105; Carré de Maiberg, Contribution, cit., v. I , p. 4I I
e s.; Ranelletti, lstituzioni, loc. cit., e a obra de Dabin, Doctrine générale de l' État,
cit., p. 74 e s.
Consultem-se, outrossim, Burdeau, Traité, cit., v. 6, p. 236 e s . ; Maurice
Duverger, Esquisse d'une théorie de la représentation politique, in L' évolution du
droit public, Paris, I 956, p. 2 I I e s.; Pasini, Riflessioni in tema di sovranità, Milão,
l %6.
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admitia - à vista dos princípios da teoria orgânica do Estado fosse possível uma concepção estritamente jurídica da representa
ção, dando-lhe apenas um sentido geral ou Político. A Nação é ele
mento constitutivo do Estado, mas não é seu órgão. Pode-se dizer,
isto sim, que o eleitorado é órgão do Estado, mas não se deve con
fundir o eleitorado com a Nação, assim como não é de todo aceitável
o que diz Esmein quando afirma que a Nação legal é constituída
pelos eleitores políticos, pelos que possuem o direito de sufrágio50•
Titular da soberania, na acepção rigorosamente técnica do ter
mo, é só o Estado, e não sendo a Nação órgão do Estado, a represen
tação não se pode fundar sobre o fato da soberania residir socialmen
te em a Nação. As Câmaras eletivas não são órgãos do povo, mas sim
órgãos do Estado, encontrando o seu fundamento e o de suas atribui
ções na própria constituição do Estado, segundo as circunstâncias
históricas e as oportunidades políticas.
A SOBERANIA E AS CONSTITUIÇÕES
145. Enquanto na literatura científica se procura precisar o

sig
nificado dos termos, distinguindo sociedade, povo, Nação e Estado,
o mesmo rigor técnico não se encontra nos textos constitucionais,
nem seria talvez possível encontrar, dada a natureza eminentemente
ideo�ca desses documentos, que consubstanciam sempre princí
pio �is de doutrina segundo contingências históricas e sociais.
Explica-se, por exemplo, o uso do termo povo em tão larga acepção
e com tanta freqüência nos textos constitucionais, pelo "complexo sen
timental" que se constitui em tomo dessa palavra. É uma palavra má
gica que possui força de mito, como diriam Pareto e DelaisP1•
A palavra povo tem inegavelmente grande sentido dinâmico,
traz logo à mente a idéia de movimento ascensional das massas, de

parti cipação de todos ao governo, de direitos reconhecidos em virtu
de de quedas de Bastilhas e de agitações de multidões sublevadas.
Assiste razão, pois, a Antônio Navarra quando escreve que "a ima
gem da força propulsora e expansiva de toda agregação humana em
movimento é mostrada mais plasticamente com tal palavra"52•
É por esse motivo, de característico pragmatismo político,
que se usa geralmente o termo povo nas leis fundamentais, mas
com o significado técnico de Nação, isto é, de povo como comu
nhão formada por laços históricos e culturais e assentada sobre
um sistema de relações de ordem objetiva, e até mesmo como
sinónimo de Estado.
146. Nos termos do art. 1 .0 da Constituição de 10 de novembro
de 1 937, "o poder político emana do povo e é exercido em nome
dele, e no interesse do seu bem-estar, da sua honra, da sua indepen
dência e da sua prosperidade".
Sabe-se que esse texto - tanto como o art. 2.0 da Constituição
de 1 934 - tem a sua fonte no art. 1 . da Constituição alemã de 1 1 de
agosto de 1 919. "A Alemanha é uma República. Todo poder emana
do povo" - e no art. 1 .0 da revogada Constituição de Espanha: "A
Espanha é uma república democrática de trabalhadores de todas as
classes, organizada em regime de Liberdade e de Justiça. Os poderes
de todos os seus órgãos emanam do povo".
Criticando a expressão "poderes políticos", empregada pela
Constituição de 1 934, escreveu Pontes de Miranda:
"Nem a fórmula espanhola nem a brasileira traduzem bem a
alemã. O que o art. 1 .0, segunda alínea, da Constituição de Weimar,
quis dizer foi que a soberania está no povo; isto é, qualquer que seja
o poder estatal, inclusive o de constituição e emenda ou revisão da
Constituição, está no povo"53•
o

Referindo-se depois à expressão poder político, usada pela Carta
de 1 937, o citado jurista pátrio observa que, embora o uso do adjeti50. Esmein, Droit constitutionnel, cit., p. 179. Vide Santi Romano, Corso,
cit., p. 2 1 2, e Barthélemy e Duez, Traité, cit., p. 290. Sobre esses e outros proble
mas, que envolvem a determinação da natureza jurídica da representação política,
vide meu estudo sob este título.
5 1 . Vide Pareto, Sistemi socialisti (Raccolta Breviari Intellettuali), especial
mente cap. VII, e Francis Delaisi, op. cit., passim.
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52. Navarra, Introduzione ai diritto corporativo, cit., p. 50. Sobre as distin
ções entre Nação e povo, vide Brunialti, Lo Stato moderno, v. 8 de B . S. P.
53. Pontes de Miranda, Comentários, cit., p. 2 1 8.
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vo seja equívoco para traduzir a palavra composta alemã Staatsgewalt,
deve entender-se que, nessa lei, "poder político" significa "poder
estatal".
Melhor teria sido usar a palavra soberania, empregada, como
vimos, no art. 1 22, pois soberania não é, em última análise, mais que
poder estatal, e, dessarte, teríamos evitado a tradução de uma palavra
composta que se emprega na Alemanha por falta de palavra corres
pondente a soberania54•
Já na Constituição de 1 8 de setembro de 1 946, assim como na
atua1, preferiu-se uma fórmula prudente: "Todo poder emana do povo
e em seu nome será exercido", como que se pondo o legislador à
margem das controvérsias, cabendo notar que o Estado não recebe
todo o poder emanado do povo, dada a existência, como veremos, de
uma multiplicidade de corpos sociais dotados de Direito Positivo
próprio (pluralidade dos ordenamentos jurídicos, em função de uma
plura1idade de órgãos e de poderes).
Tratar desta questão, a esta altura, seria, entretanto, antecipar
conclusões da tese que estamos desenvolvendo. Demonstraremos,
oportunamente, que toda distinção entre poder estatal e soberania é
insustentável e que se explica a redação do texto da Constituição de
Weimar por situações especialíssimas de ordem política e de ordem
juríd -doutrinária55•
�palavras adquirem nos textos constitucionais um significa
do todo especial, e não raro os motivos políticos explicam mais do

que as razões técnico-jurídicas. É o que acontece, como dissemos,
com a palavra povo, ora usada para significar Estado, ora empregada
para designar a Nação, ou então, para marcar a índole de um regime,
ou ainda para designar a massa de cidadãos ativos que intervém na
formação do governo (eleitorado) etc.56•
Não devemos, por conseguinte, tomar ao pé da letra as expres
sões das Cartas Magnas para concluir ter sido consagrada esta ou
aquela das doutrinas da soberania. Estas possuem um cunho técnico
especial e um valor próprio, abrangendo um número considerável de
questões, inclusive de questões políticas, todas elas essenciais à exa
ta compreensão da natureza do Direito e do Estado.

r

54. "A língua alemã não tem um vocábulo correspondente a soberania", es
creve Viveiros de Castro; "a palavra Obergewalt (poder acima dos poderes), ou como
dizem na Suíça antiga, hOchste und grosste Gewalt (poder maior, poder mais alto),
se refere à autoridade interna, deixando de lado a independência externa. Staatshoheit
indica de preferência a majestade, e Staatsgewalt é referente ao poder; mas estes
dois vocábulos oferecem a vantagem de deixar resolvida a questão do fundamento
jurídico da soberania, reconhecendo que ela é um atributo inerente à idéia de Esta
do". Estudos de direito público, cit., p. 46, n. 1 . Cf. Lalande, Vocabulaire technique
et critique de la philosophie, Paris, 1932, v. 2, p. 789.
55. Erru1io Crosa. apesar de não ser partidário da doutrina germânica da sobe
rania como qualidade do poder do Estado Soberano, afirma que no art. 1 . da Cons
tituição de Weimar "ê detto che la sovranità (sic) proviene dal popolo", Diritto
costituzionale, 1937, p. 63.
o
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56. A palavra povo é, como se vê, camaleônica. Atendendo à acepção jurídica
acima indicada G. Jellinek pode dizer que "povo é conceito de Direito Público" ao
passo que, para o mestre Clóvis Beviláqua, a idéia do povo é etnológica, e assim por
diante. Mais acertado nos parece dizer que povo é um conceito puramente político,
ao passo que Nação é conceito étnico e histórico, ou melhor, cultural. Cf. Zanzucchi,
Istituzioni di diritto pubblico, Milão, 1936, p . 1 5 . No mesmo sentido, vide Paolo
Biscaretti di Ruffia, Diritto costituzionale, 7. ed., Nápoles, 1965, p. 37 e s.
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organismo social, pois cada uma delas apresenta a sua peculiar for

ma de soberania, como manifestações diversas da "consciência co
letiva".

148. O emprego do termo soberania nessa acepção genérica
CAPÍTULO VI

O PLURALISMO DAS SOBERANIAS E DOS
ORDENAMENTOS JURÍDICO-ESTATAIS
EVOLUÇÃO DO PODER E DO DIREITO SEGUNDO
A ESCOLA SOCIOLÓGICA

apresenta graves inconvenientes e conduz a uma confusão muito fre
qüente entre o fato

geral do poder e a forma especialíssima que o
soberania - que
não é só supremacia de um poder, mas que é síntese de supremacia e
de independência, o que pressupõe a coexistência de uma pluralidade
de Estados igualmente supremos no que diz respeito aos interesses
próprios, e independentes relativamente aos interesses comuns - e
outra cousa é o imperium, o poder mais alto de governo, a simples
poder assume no Estado Moderno. Uma cousa é a

detenção da coação incondicionada.

147. No capítulo anterior lembramos que alguns juristas e so
ciólogos, dando maior realce ao problema da soberania como pro
blema sociológico, identificam a soberania com o poder político e
usam desses dois termos como sinônimos.
Atende-se, em suma, ao fato de experiência vulgar da necessi
dade de um poder em toda e qualquer organização humana, e trata-se
desse fenômeno como se fosse o fenômeno da soberania.
Diz-se, então, que a soberania existe em todo e qualquer está
dio de

ytvilização e em todos os graus de progresso cultural, contra

pondo- � brocardo

ubi societas ibi jus este outro: ubi societas ibi

supremitas.
Não há dúvida que, empregado o vocábulo em sentido tão lato,
não é possível ver a soberania como uma categoria histórica, de or
dem precipuamente jurídica, ou então considerá-la espécie do fenô

A soberania é espécie do fenômeno genérico do poder. É forma

histórica do poder, que apresenta configurações especialíssimas que

se não encontram senão em esboço nos corpos políticos antigos e
medievos.
Embora um grande número de escritores tenha reconhecido a
necessidade de não estender a todos os tempos e idades o uso de uma
expressão que só é aplicável a um fato moderno e corresponde a
realidades político-jurídicas de nossa época, não faltam escritores, e
dos mais abalizados, que perseveram em tratar da soberania entre os
povos primitivos ou entre os egípcios e os romanos.
Fazem, evidentemente, uso do termo no sentido de poder de
domínio, de

imperium, como se vê nas obras de escritores do século

passado e de nossos dias 1 •

meno genérico do poder.
A escola sociológica, especialmente por meio de seus represen
tantes franceses, é a que mais timbra em tratar do poder do Estado
nacional como um aspecto particular assumido pela soberania devi
do a um conjunto de condições.
Dessarte, a soberania constitui um

dado inicial da Sociologia,

um fato universal inerente a todas as formas de organização. Seria,
pura e simplesmente,

o poder mais alto. Poder mais alto esse que

assume formas distintas segundo as várias etapas da evolução do
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1 . Vide, por exemplo, Carlos Maynz, quando trata da !ex regia, segundo a qual
o povo romano teria renunciado à soberania transferindo-a ao imperador (Cours de
droit romain, 5. ed., Bruxelas, Paris, v. 1, p. 244); Robert von Mayer, quando escre
ve que "o Principado se baseava, como a República da primeira época, na soberania
do povo" (Historia dei derecho romano, trad. de Wenceslau Roces, Barcelona, Buenos
Aires, v. 1, p. 305) e especialmente Ortolan, que expõe os princípios da soberania
em Roma em sua Histoire de la Législation Romaine, Paris, 1880.
Vide também Declarevil, Rome et I' organisation du droit, Paris, 1924, p. 15 e
s., A. Croiset, As democracias antigas, trad. bras., cit., P. Janet, Histoire de la science
politique, Paris, 1887, passim, e Fustel de Coulanges, A cidade antiga, trad. port.
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149. É na acepção genérica acima apontada que alguns juristas
sociólogos estudam a soberania segundo as várias etapas de desen
volvimento da sociedade e do Estado.
Ensinam eles que as sociedades primitivas apresentam uma "so
berania difusa" em todo o corpo social, de sorte que os membros de
um clã ou de umafratria são governados por um poder indistinto que
exprime uma solidariedade mecânica, ou, por melhor dizer, quase
que vegetativa.
O clã totêmico, além de ser a forma primitiva da família, cons
titui o elemento embrionário da sociedade política. Nele as funções
sociais, como aliás todas as outras, confundem-se com a função reli
giosa, de maneira que a unidade social é de ordem mística, resultan
do do sentimento comum da participação de todos a um mesmo totem2 •
Não existe uma base territorial, cousa que não pode surpreen
der, porque os povos primitivos, que vivem sobretudo da pesca e da
caça, são essencialmente nômades, e, em toda parte, a religião é cha
mada, antes da geografia, a decidir das formas originárias de convi
vência.
Nem mesmo quando um clã numeroso se segmenta dando ori
gem a clãs secundários com totens próprios, mas sem perda do sen
timento totêmico da comunidade de origem, nem mesmo então se
estabelec� uma hierarquia de grupos sociais com uma hierarquia de
autorid
. por conseguinte, com uma certa individualização do
poder.

e

A fratria, que possui geralmente um totem do qual derivaram
os totens dos clãs secundários justapostos, não é senão um conglo
merado de sociedades totêmicas, sem distinção entre governantes e
governados e sem hierarquia.
Nessas formas primitivas de convivência, a autoridade é abso
luta, mas coexiste com o próprio corpo social, não se individualiza
como supremacia de um chefe nem se exerce por meio de órgãos
distintos; exprime-se como força social difusa, como exigência sa
grada de regras rituais e de interdições religiosas. Assim como o Di-

2. Vide A. Cuvillier, Manuel de philosophie, Paris, 1928, t. 2, p. 392. Cf. Lévi
Strauss, Le potémisme aujourd' hui, Paris, 1962.
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reito não está distinto na religião, o poder ainda não está individuali
zado: existe Direito difuso como existe soberania difusa.
O que, no máximo, se pode notar nessas sociedades primitivas,
é uma espécie de oligarquia de anciãos constituída para decidir nos
momentos importantes, ou, então, a existência de homens dotados
de certa autoridade, mas agindo menos como chefes do que como
representantes do grupo.
Assim sendo, nas sociedades primitivas, nos clãs e nasfratrias,
a soberania é difusa, não se exerce por meio de órgãos distintos, não
está individualizada, porquanto o Direito também ainda está no ven
tre fecundo das normas religiosas; não há hierarquia de poderes, não
há diferenciação entre governantes e governados , não há Estado pro
priamente dito3•
O progresso social implica uma diferenciação entre governantes
e governados, o que quer dizer que implica uma preliminar
individualização do poder e uma discriminação de direitos, partindo
de um regime de estatuto para um regime de contrato (Maine).
Múltiplas são as causas apontadas pela Sociologia para expli
car como a soberania difusa se transforma em soberania individua
lizada no sentido da emancipação do indivíduo traduzida em uma
progressiva "contratualização do Direito".
O citado Armand Cuvillier, reunindo dados principais da escola
durkheimiana e atendendo especialmente aos trabalhos fundamen
tais de Georges Davy, lembra os seguintes motivos: 1 .0) a transfor
mação da filiação maternal em filiação paternal, ou seja, a sucessão
do patronimado ao matronimado4 que possibilitou o aparecimento

3. Vide Durkheim, Division du travai! social, cit., passim; Les formes
élémentaires de la vie religieuse, Paris, 19 12, p. 141 e s.; G. Davy, Príncipes de
sociologie, Paris, 1924, I, p. 93 e s.; Foi Jurée, Paris, 1922, caps. II, III e IV; Le droit,
I' idealisme et I' experience, cit., Moret e Davy, De los clanes a los imperios, trad.
de Antônio de la Tôrre, Barcelona, 1925, p. 1 7-90; R. Lenoir, La mentalité primitive,
Rev. de Mét. et de Mora/e, abr./jun. 1922 e as obras ainda fundamentais de Levy
Brühl e Frazer, La mentalité primitive, Paris, 1922, e Totemism and exogamy: a
treatise on certain earlyform ofsuperstition and society, Londres, 1 9 1 O. Icilio Vanni,
Lezioni di filosofia dei diritto, cit., parte 3.•, cap. I, e Sumner Maine, Ancient Law,
Londres, 1 90 1 .
4 . Contra a teoria absoluta do "matronimado" aceita por Cuvillier, lembramos
que, de acordo com a Etnologia contemporânea, não é possível afirmar que sempre
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da figura do chefe; 2.0) uma concentração social que parece ter-se
verificado na idade neolítica, com os primeiros sinais de vida seden
tária e agrícola-industrial: deste fato resultou aumento de volume das
unidades sociais com repercussão sobre a sua estrutura, e uma fixa
ção ao solo, de sorte que o clã, adquirindo base territorial, passou a
ser vila; 3 .0) uma cerimônia religiosa, o potlatch, distribuição solene
de mantimentos e de presentes mediante a qual o doador vitorioso
adquiria uma posição de supremacia5•
Por este e por outros motivos - e apontam-se especialmente as
necessidades técnicas da guerra - o poder ou, para usarmos o termo
dos sociólogos, a soberania, se individualiza, surgindo uma diferen
ciação entre governantes e governados, a princípio temporária e de
pois permanente.
Dessarte, a soberania deixa de ser difusa para passar a ser
exercida por chefes, cuja autoridade continua ainda a ter justificação
e fundamento sagrados. Depois, a individualização vai-se tomando
cada vez mais acentuada, e o poder se concentra todo nas mãos de
um chefe único. É dessa época que se deveria datar a primeira etapa
da "autonomia" do Direito.
De maneira geral, pois, o Estado se esboça com uma distinção
entre governantes e governados, o que não se dá, aliás, sem uma
distinção entre o Direito e as demais funções sociais, não obstante as
regras jurídicas continuem a ser expressas como regras religiosas. A
difer-enciação do poder implica uma diferenciação de regras de con
du� isto mostra que, desde as sociedades primitivas, Direito e
Podei são aspectos de uma única realidade funcional e que, portanto,
nem mesmo a formação primária do Estado é insuscetível de qualifi
cação jurídica.

�

Em resumo, as sociedades primitivas apresentam uma sobera
nia diferenciada desde a época em que se tomam sedentárias, ou

e em toda a parte a "matrilinearidade" precede a "patrilinearidade", sendo ainda
questão aberta a relativa às formas primitivas da família. Cf. Lévy-Strauss, Les
structures élémentaires de la parenté, Paris, 1949.
5. Cuvillier, op. cit., p. 393. Vide as obras de Georges Davy, citadas na nota
anterior e a que o eminente sociólogo escreveu em colaboração com o historiador A.
Moret, especialmente o cap. IV intitulado "Las condiciones de la individualización
dei poder".
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sej a, desde quando se ligam de maneira permanente a um território.
A base da sociedade política ainda é de ordem mística, mas tende a
ser cada vez mais de ordem territorial, por meio de um longo proces
so que apresenta fases diversas segundo as comunidades.
A passagem para a unidade política de ordem territorial - ou
sej a, para a constituição do que Santi Romano denomina territo
rialidade dos vínculos jurídicos - coincide, em linhas gerais, com a
centralização do poder e a afirmação de sua supremacia relativamen
te aos círculos internos de ordem gentilícia, de maneira que, aos pou
cos, a cidadania é determinada pelo nascimento em um território e
não pelo nascimento em um grupo gentilício6•

150. Realizada a diferenciação entre governantes e governados,
individualizado o poder na pessoa de um certo número de chefes,
temos as sociedades tribais com chefias organizadas, formas em
brionárias de Estado.
Entretanto, a tendência natural é para a concentração do poder
nas mãos de um só homem que o exerce revestido de características
de ordem mística. Da feudalidade de chefes passa-se à monarquia: é
um grau de desenvolvimento do poder que corresponde a um grau
mais elevado de integração do círculo social, notando-se a progressi
va determinação dos costumes em "costumes jurídicos".
A força mística (tomado este termo em sua acepção sociológi
ca), antes diluída no todo social, concentra-se na pessoa do monarca.
Ele é a encarnação dos poderes místicos da coletividade, o monopo
lizador da "substância mística dos antigos totens", como dizem A.
Moret e Georges Davy que também declaram que "o primitivo Direi
to Constitucional é de natureza mística"7•

6. Como observa Gaston May, "a cidade, segundo as idéias antigas, não é
senão uma associação de um certo número de famílias. Para ser membro da cidade,
não basta nascer em seu território, é preciso também pertencer por descendência a
um dos grupos familiares que compõem o Estado. A qualidade de cidadão é trans
mitida dos pais aos filhos, jure sanguinis" (Éléments de droit romain, 1 8. ed., Paris,
1932, p. 95). Do ponto de vista sociológico, pode-se dizer que a determinação do
nascimentojure soli constitui um progresso relativamente ao critério dojus sanguinis.
7. Moret e Davy, De los clanes a los imperios, cit., p. 17 e s. Sobre a acepção
sociológica do termo "místico", vide as considerações de Levy Brühl reproduzidas
por Lalande em seu Vocabulaire de la philosophie, cit., v. I , p. 498.
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O estudo que Moret e Davy fizeram sobre o desenvolvimento
das instituições políticas do antigo Egito marca, em suas linhas es
senciais, as conclusões da sociologia contemporânea sobre as etapas
da formação do Estado primitivo, concluindo as pesquisas de Maine,
Spencer, Durkheim etc., e preparando novos esclarecimentos, talvez
só possíveis com menor preocupação de determinar tipos padrões de
evolução, mediante generalizações que não encontram apoio nos fa
tos observados.
Dizem eles que, depois do período dos chefes, vem a era dos
reis poderosos, cuj a ascendência a lenda faz remontar aos deuses,

histórica. Como observa Icilio Vanni, para tanto foi necessário "um
processo de organização que é um processo de integração, desenvol
vido desde formas rudimentaríssimas"9•

151. Não param aí as pesquisas dos referidos sociólogos sobre
a evolução do Estado e do Direito.
Depois de individualizada na pessoa de um monarca, dizem eles,
a autoridade toma a pertencer à sociedade, mas não mais de maneira
difusa, diluída no corpo social. Já, então, a soberania é do povo como

É sempre sob o patrocínio

união de homens, cada qual com a sua posição diferenciada no siste

nástico, transformando em hereditária a autoridade adquirida, e as

ou da democratização do poder. Procuram eles encontrar uma expli

desde os servidores de Herus até Rómulo.

de uma divindade que um rei consegue fazer respeitar o direito di

segura a unidade do Estado, integrando, como no Egito, os clãs re
partidos entre os diversos "nomos", criando uma capital, uma admi
nistração centralizada.
O rei, em certos casos, é, ao mesmo tempo, deus e homem,
como acontece especialmente com os faraós egípcios.
"Os títulos protocolares escolhidos por Menes e seus antecessores
expressam a idéia que então se tinha do monarca. O primeiro é o nome
do falcão, Horus, o deus dos 'Shemsun-Hor' ; isto significa que o rei é
o falcão feito homem. Na época clássica os textos se detêm com prazer
sobre esta idêntica natureza entre o rei e o deus-falcão. Um príncipe
�

opunham às integrações sociais, acelerando o processo de unificação
do Estado, o qual é um produto de uma lenta e gradual elaboração

real menino é chamado de 'falcão em seu ninho' . Sobe ao trono? En

�tão é o 'falcão em seu palácio' . Morre o rei? Então é o 'falcão que sobe
ao céu ' , para voltar ao seio do deus de que provém"8•
Não há diferença essencial entre esse monarca que personaliza
Horus e o rei por direito divino do Ancien Régime, a quem se atribuía
o poder milagroso de restituir a saúde aos que por eles fossem tocados.
Pois bem, a individualização do poder em um rei absoluto cons
titui um momento indispensável no desenvolvimento do Direito.
Somente por meio da força concentrada em um indivíduo e exercida
com notas de sacralidade é que foram vencidas as resistências que se

8. Moret e Davy, op. cit., p. 1 83; A. Moret, Mysteres egypciens, Paris, 1922,
p. 160.
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ma das relações coletivas.

É a fase da universalização da soberania

cação também para esta forma especial da soberania, apontando,
dentre outros, os seguintes motivos : os grandes movimentos ideoló
gicos e espirituais, como o Cristianismo, o Renascimento, o
Iluminismo etc. (fatores de ordem espiritual) ; o desenvolvimento
económico, que elevou o nível social, igualando as condições e pos
sibilitando acesso mais freqüente às camadas mais altas da sociedade
(fatores de ordem económica); a propagação dos meios de cultura,
especialmente pela alfabetização universalizada (motivos de ordem
cultural) ; os grandes progressos científicos, que permitiram o uso
mais eficiente e generalizado dos meios de cultura (causas de ordem
técnico-científica); a própria morfologia social, visto como o aumen
to de densidade de população tem como conseqüência o aumento da

mobilidade social, o multiplicar-se dos grupos sociais com uma di
minuição progressiva de privilégios de classe, o que conduz natural
mente à proclamação da igualdade perante a lei e perante a vida (mo
tivos de ordem sociológica).

CRÍTICA DA DOUTRINA SOCIOLÓGICO-JURÍDICA
152. Como vimos, um grupo de sociólogos eminentes apresen
ta a soberania como a própria força de coesão social, identificando-a

9. lcilio Vanni, Lezioni di filosofia dei diritto, cit., p. 176.
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com o poder político e analisando as etapas de seu desenvolvimento,
desde a soberania difusa dos clãs primitivos até a soberania
universalizada dos Estados Modernos.
Esses sociólogos, situados na mesma linha de Georges Davy,
consideram a soberania como fato social, como verdadeira entidade
resultante da "consciência coletiva", fonte de todo Direito e de todas
as instituições.

como a crítica mais recente decidiu - o contrato "dá origem a um
corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os
votos da assembléia, o qual recebe, desse mesmo ato, a sua unidade,
o seu eu comum, a sua vida, a sua vontade" 13•
A diferença entre Rousseau e os durkheimianos é quanto à for
mação da "consciência coletiva" . Derivada de atos individuais de
vontade segundo o primeiro, é natural e anterior às próprias cons
ciências individuais na concepção dos segundos. Todos, porém, acei
tam uma "consciência coletiva", ou um "eu comum", assentando sobre
este dado a soberania e o Direito.

"A soberania", escreve o ilustre discípulo de Durkheim, "está
depositada no próprio corpo social; ela é sua tradição, sua vontade e
sua consciência imanentes"; tem a sua origem não em atos de vontade
ou de despotismo, mas na própria sociedade, na qual ela está deposita
da "como se fosse um tesouro religioso, prova de que ela é a alma
mesma da sociedade que a conserva, desta maneira, em seu seio"1 0•

A tese de Davy, por conseguinte, implica a aceitação da tese de
Durkheim, sobre cujos exageros e obscuridades já tivemos oportuni
dade de falar, especialmente em "Fundamentos do Direito", cap. II.

Assim sendo, a soberania é uma expressão da "consciência co
letiva" que, através de uma evolução milenar, deixa de ser difusa
para passar a ser concretizada no Estado, o qual só a deve exercer "na
medida em que o faça como mandatário desta consciência coletiva
de que ela (a soberania) exsurgiu"; e a lei não é outra cousa senão a
expressão da consciência coletiva do grupo social ' ' .

153. Hoje em dia, a tendência mais acentuada é no sentido de se
reconhecer que a sociedade é a fonte de todo o poder, ou, mais precisa
mente, que a soberania reside, em última análise, em a Nação. Isto,
contudo, sem se aceitar a existência de uma consciência coletiva. Em
suma, abandona-se, definitivamente, a trilha de Rousseau que levava a
identificação fundamental entre soberania e "vontade geral".

Eis aí a velha tese de Rousseau despida de seu feitio racionalista
e nas roupagens novas da Sociologia contemporânea. Davy, em ver
dade, não aceita a origem contratual da sociedade, mas aceita a exis
tência de uma "consciência coletiva" como realidade ontológica e,
no fundo, diz o que já dissera Jean-Jacques: que a soberania é uma
expressão da vontade geral, a qual, por sua vez, é a expressão do "eu
comum" e se concretiza na legislação de um povo12•

Feita esta restrição, a doutrina sociológica de Georges Davy
sobre a soberania apresenta aspectos de inegável valor, especialmen
te na parte dedicada ao exame do desenvolvimento sociológico do
Poder e do Direito.

Segundo Rousseau, o contrato social ou o ato de associação cujo valor, aliás, em sua teoria, não é histórico, mas ficcionalista,

lO. Davy, Sociologie, cit., p. 1 3 1 . A soberania como fato social é também
estudada por Duguit, como vimos no n. 8 do cap. IV.
1 1 . Davy, ibidem.
12. Cf. Rousseau, Du contrat social, ed. Dreyfus-Brisac, Paris, 1 89 1 , especi
almente I, III e IV livros. Sobre a doutrina da consciência coletiva ou do eu comum
no contratualismo de Rousseau, vide Giuseppe Rensi, La filosofia deli' autorità,
Palermo, p. 5 e s., e Lineamenti di filosofia scettica, Bolonha, p. 95 e s. e W.
Willoughby, The etical basis of politicai authority, Nova York, 1930, p. 208 e s.
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Dando-se à palavra soberania a acepção lata que Davy lhe em
presta, parece-nos perfeitamente aceitável a teoria segundo a qual a
soberania difusa primitiva se transforma paulatinamente em sobera
nia universalizada, à medida que se passa de uma unidade amorfa a
uma unidade social diferenciada.
Desses dados o jurista não poderá abrir mão se não quiser per
der contacto com as realidades histórico-sociais. Seria falta imper
doável, porém, acreditar que podem bastar à Ciência do Direito os
esquemas genéricos que a Sociologia nos fornece. E mais ainda pen
sar que a Sociologia resolve todos os problemas da autoridade.

13. Rousseau, Du contrat social, cit., livro I, cap. VI. Vide infra cap. VII, n. 7.
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A Teoria do Estado exige outras pesquisas e coloca a questão
sob outros prismas. Entre a unidade social amorfa primitiva, com o
seu poder difuso, e a unidade nacional diferenciada e orgânica, do
tada de soberania, há momentos particulares que o jurista não pode
considerar englobadamente, com institutos especialíssimos cuja aná
lise exige métodos e processos de que a Sociologia não dispõe.

154. Devemos notar, outrossim, que Davy não põe em evidên
cia a conexão existente entre o desenvolvimento histórico do poder e
o que chamamos processo de integração. Entretanto, a própria expo
sição de sua doutrina deixa claro que a soberania difusa corresponde
a uma unidade social indiferenciada ou mecânica; que, à medida
que a unidade social vai-se diferenciando, verifica-se o processo de
individualização da soberania na pessoa de alguns chefes ou de um
chefe; que, finalmente, a medida que a unidade social vai-se toman
do complexa e orgânica, dá-se também a despersonalização progres

siva da soberania com objetividade mais acentuada do Direito.
A Davy escapou, ao que nos parece, a importância fundamental
deste último aspecto da questão. Como sociólogo, não pôde ele ver
no processo de despersonalização do poder as notas que só podem
ser devidamente apreciadas pelo teórico do Estado. Com efeito, ao
sociólogo não é dado senão sociologicamente o Estado, de sorte que
lhe escapa a distinção entre o momento social e o momento jurídico
do poder. Só o jurista ou o "politicólogo" conseguem apreciar, em
todo o seu alcance, o processo de despersonalização do poder, o que
quer dizer, o processo de jurisfação e democratização do poder.

)

Quando o poder deixa de ser de um homem, para ser do povo,
"de todos os indivíduos reconhecidos como valores autônomos", o
sociólogo põe um ponto final em sua pesquisa. O jurista, entretanto,
vai além. De certa forma, é aqui que começa o seu trabalho
especialíssimo, a sua tarefa-própria, que ele compartilha até certa
fase dos estudos, como o teórico do Estado, pois este não cuida dos
aspectos técnico-formais ligados a distribuição das competências e
seu exercício.
Quando o povo reivindica a soberania que estava em poder do
rei, a um titular sucede outro titular; a um sujeito individual segue-se
um sujeito coletivo. Dessarte, a soberania ainda pertence a um titular
que se confunde com a massa dos elementos ativos do povo. Ainda
não é o poder da instituição. A concepção da soberania como poder
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do Estado marca um momento de abstração jurídica, o qual frisa o
caráter despersonalizado do poder, do poder visto como "poder de
querer de um organismo moral concebido como pessoa".
Na etapa genérica da universalização do poder há que distin
guir, pois, estes momentos: a soberania do povo (povo = massa de
cidadãos) passa a ser da Nação (Nação = povo como unidade histó
rico-cultural) e, finalmente, se apresenta, do ponto de vista jurídico,
como poder do Estado (Estado = Nação institucionalizada em uma

unidade de poder).
155. Uma última observação nos resta fazer sobre a doutrina
atrás exposta em seus pontos capitais.
Nota-se na síntese doutrinária de Davy e dos juristas sociólogos
a preocupação de esquematizar a vida jurídica, procurando ver no
"momento contratual do Direito" o termo final de um longo processo
que tem o seu ponto de partida no "Direito estatutário".
Segundo um princípio posto em grande evidência pelos traba
lhos de Sumner Maine, o Direito das sociedades primitivas e essen
cialmente estatutário e repressivo, é um Direito do grupo e para o
grupo. Em contraposição, na sociedade modema (na época da civili
zação industrial de que fala Spencer) o Direito é contratual e
retributivo, é um Direito do indivíduo e para o indivíduo. É sempre a
consciência social que dá nascimento ao Direito, mas a consciência
social, nas sociedades civilizadas, já produziu a emancipação dos
indivíduos, já elevou o indivíduo a escala de um valor essencial. Hoje,
dizem eles, o Direito é posto pelas vontades individuais e serve aos
indivíduos, e, além disso, espiritualizou-se na vida interior, tenden
do cada vez mais a universalidade.
Ora, não é exato que tenhamos passado da fase estatutária para
a fase contratual. Como observa Icilio Vanni, ainda quando se atri
bua uma larga esfera de atividade jurídica aos indivíduos, não é dito
que a vontade individual seja o centro da ordem jurídica e possa, a
seu talante, produzir as relações jurídicas. Ao lado das relações de
base contratual, há sempre as de base "estatutária" que se impõem às
vontades como expressão das exigências do todo e constituem preci
samente "as relações de ordem superior". O institucional ainda hoje
prima sobre o contratual, não pela quantidade de relações, mas pela
qualidade delas: "o contrato tornou-se o regime das relações que

podem também não ser, mas não daquelas que devem ser".
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Os estudos recentes sobre o institucionalismo dão plena razão a
Icilio Vanni, o qual não deixa de observar que o princípio de Sumner
Maine, transformado por Spencer em lei geral da evolução social e
jurídica, traduz bem o individualismo básico de seus autores.
Esse princípio, acrescenta ele, contém uma parte de verdade,
mas não caracteriza por si só o progresso jurídico, nem colhe o seu
momento essencial. O que há nele de verdadeiro prende-se a um
princípio mais geral, este sim essencial à ordem jurídica: o da eman
cipação gradual do indivíduo, o do reconhecimento progressivo do
homem como pessoa dotada de liberdade.

É certo que o regime dos contratos se estende em função da
reconhecida autonomia individual, mas não é menos certo que o con
trato é um efeito do reconhecimento das liberdades e que a liberdade
nem sempre se realiza sob forma contratual. Aliás, as mais altas ma
nifestações da liberdade, como a religiosa e a científica, refogem de
todo e qualquer fundamento contratual14•

A SOBERANIA COMO CATEGORIA HISTÓRICA
DE ORDEM JURÍDICA
156. Enquanto os sociólogos e juristas-sociólogos timbram em
considerar a soberania em sua acepção mais genérica, reconhecen
do-a como fato condicionador de toda convivência ordenada, juris
tas há que a consideram uma categoria histórica puramente conceituai
- ou "nocional", para empregarmos um termo usado por J. Delos.

�_)

Foram especialmente os autores alemães, com G. Jellinek à frente, que mais se bateram no sentido de restituir ao termo soberania o
seu significado técnico especial, apreciando o problema quase que
exclusivamente em seu momento ou aspecto jurídico.
Jellinek, cujos estudos são reconhecidamente magistrais e ve
mos reproduzidos com ligeiras alterações nas obras de juristas ale
mães, italianos, franceses etc., distingue, ou, mais exatamente, sepa
ra o estudo do poder político como fato social, do estudo do poder

14 . Vanni, Lezioni difilosofia dei diritto, cit., p. 241 e s. Para maiores detalhes
vide do mesmo autor Gli studi di Henry Sumner Maine e le dottrine dellafilosofia
dei diritto, Verona, 1 899.
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como categoria jurídica, examinando o problema da soberania se
gundo as distinções estabelecidas por Gerber e Laband.
Escaparia aos limites deste trabalho a análise aprofundada da
teoria da soberania elaborada pelos técnicos da escola de Gerber. Por
isso, vamos nos limitar a adiantar aqui as conclusões da doutrina, a
fim de podermos compreender com exatidão em que sentido a sobe
rania é considerada uma categoria histórica no plano da evolução
jurídica positiva.
Segundo Gerber, Laband, G. Jellinek, Carré de Malberg,
Michoud, Crosa, Ranelletti, Le Fur, De la Bigne de Villeneuve etc., a
soberania não é o poder em geral, como querem os sociólogos, nem
tampouco a forma especial que o poder assume ao se constituir o
Estado Moderno.
Pará eles a soberania é apenas uma qualidade do poder: a qua
lidade de ser o mais alto, de não receber de outrem os lindes da
própria competência. Essa qualidade pode existir ou não, podendo o
Estado ser ou não ser soberano. Dessarte, a soberania não constitui
elemento distintivo e essencial do Estado. O Estado, dizem eles, ca
racteriza-se pelo poder de domínio, pela "autoconstituição", pelo poder
de dar ordens incondicionadas: não se deve confundir soberania com

poder estatal ou política, "puissance publique", "potere statale ",
"Staatsgewalt" etc.
Embora os partidários dessa doutrina não tenham conseguido
apresentar de maneira convincente um critério distintivo do "Esta
do", a teoria alcançou grande aceitação, em primeiro lugar porque,
pelo seu formalismo, ia ao encontro da mentalidade de juridismo
dominante, e, em segundo lugar, porque permitia que as unidades
políticas do Reich e de todas as Federações Republicanas fossem
consideradas pomposamente "Estados", embora na realidade não mais
o fossem, ou nunca o tivessem sido .. Y.

15. A análise desta matéria nos levaria diretamente ao campo do Direito Cons
titucional. Quanto ao valor pragmático da doutrina da soberania como qualidade,
como conceito formal destituído de conteúdo para atender as exigências do Federa
lismo, vide Borel, Étude sur la souveraineté, Genebra, 1 886, p. 1 03 ; Biscaretti di
Ruffia, op. cit., p. 163 e s.; Romano, Corso di diritto costituzionale, cit., p. 56; Carré
de Malberg, op. cit., p. 172 e s.
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O certo é que a soberania, segundo esses autores, deixa de ser o
poder da entidade estatal para ser uma qualidade atribuível ou não ao
Estado. Toma-se uma qualidade que "não pertence a ninguém, nem
antes, nem durante, nem depois da sociedade, assim como a bran
cura não pertence ao objeto branco, nem a honestidade ao homem
honesto", podendo-se justapor ou não a um poder para caracterizá-lo
como o mais alto16•
Como se vê, estamos bem perto da concepção de Kelsen sobre
a soberania como simples qualidade de um ordenamento jurídico
unitariamente válido. De Jellinek a Kelsen há apenas um progresso
de coerência...

157. Pois bem, Jellinek procurou fazer uma demonstração ele
gante e sutil que a muitos ainda parece definitiva. Tentou o ilustre
professor de Heidelberg provar que a Escola técnico-jurídica não es
tava fazendo nada mais nada menos do que devolver à Ciência do
Direito o primitivo e verdadeiro significado da palavra soberania17•
A teoria da soberania, explica ele, aparece em um dado mo
mento da evolução histórica, quando finda o período medieval e ces
sa a unidade da famt1ia cristã com as suas hierarquias escalonadas.
Surge, então, uma multiplicidade de círculos sociais amplos e com
plexos, que lutam pela afirmação de sua independência em face do
Império e da Igreja, e pela sua supremacia relativamente às autorida
des dos vassalos.
·

�.

"

Ora, soberanos se chamaram aqueles príncipes que - como os
reis d a Franca, da Espanha etc. - souberam afirmar a própria inde
pendência contra tudo e contra todos, traçando livremente a esfera
de sua competência. Soberania foi, pois, originariamente, uma qua
lidade que se atribuía ou não a um chefe de Estado.

Relativamente às incertezas havidas para a caracterização do "poder de impé
rio" pela "originariedade", pela "imediatidade ao Direito das Gentes", pela
"incondicionalidade da coação" etc., vide Pontes de Miranda, Comentários, cit., 1,
p. 50 e s. e 142.
16. Villeneuve, op. cit., p. 450 e s.
17. Vide Jellinek, L'État modeme et son droit, cit., v. 2, p. 72 e s. Uma extensa e
clara exposição da doutrina da soberania como categoria histórica nos é dada por De la
Bigne de Villeneuveem sua magistral Théorie générale de l'État, cit., com ampla biblio
grafia. Em geral, vide Le Fur, Précis de droit intemational, cit., p. 67 e s. e 93 e s.
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O conceito de soberania surge, por conseguinte, do contraste do
poder político com outros poderes, e constitui um verdadeiro con
ceito polémico, de que se valeram os monarcas em suas lutas contra
a Igreja e o Império (soberania externa) e contra as limitações que
lhes pretendiam criar os direitos feudais dos vassalos e as franquias
corporativas e comunais (soberania interna). Foi mais tarde, em um
segundo período, que a soberania se tomou um conceito agressivo,
fundamentando as investidas imperialistas, quando, a princípio, não
passara de princípio defensivo, de tutela legítima da autoridade cen
tral formadora dos modernos Estados.
Assim sendo, conclui Jellinek, foi unicamente devido a um erro
posterior - em grande parte atribuível a Jean Bodin, no século XVI
- que se entrou a confundir a soberania com o próprio poder, a
qualidade com o fato. De qualidade que era, a soberania passou a ser
o poder político mesmo, ou mais precisamente, o conjunto das prer
rogativas do poder real. Foi dessa confusão que resultou a doutrina
errônea segundo a qual não há Estado sem soberania, quando a ver
dade é que podem existir Estados vassalos e Estados tributários.

158. Essa a tese de Jellinek. E não podemos deixar de concor
dar que, posta a questão nesses termos, razão lhe assiste para dizer
que a soberania é uma categoria histórica e um conceito puramente
jurídico.
Nesse trabalho, entretanto, estamos apreciando o problema em
seu significado mais amplo, sem separarmos as abstrações jurídicas
das realidades concretas a que elas correspondem.
O conceito jurídico da soberania encontra uma correspondên
cia evidente em realidades objetivas de ordem histórico-sociológica,
e nós vimos que uma sociedade elevada ao grau de integração nacio
nal já tem o poder de se atualizar como Estado, já é um Estado in
potentia. O poder da Nação confundiu-se, a princípio, com o poder
dos monarcas. Indo além das formas exteriores, podemos dizer que a
Nação foi antes Monarquia, porque só esta possibilitou a formação
nacional, permitindo a constituição progressiva de um sistema de
Direito em tomo do qual se polarizou todo o processo de positivação
jurídica, oferecendo um "modelo político" que se universalizou.
A doutrina de Jellinek, cômoda nos domínios do constitu
cionalismo, não nos permite penetrar na essência do problema do
poder e do Direito Positivo do Estado Moderno.
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A SOBERANIA COMO FORMA ESPECIAL
DO FENÔMENO GENÉRICO DO PODER

uma c ategoria histórica a forma que o poder assume como
Staatsgewalt, como poder de dar ordens incondicionadas.

159. Não fosse o caráter eminentemente formal da doutrina de
Jellinek, não partisse ela de uma separação radical entre conceito
jurídico e realidade social, impor-se-ia a sua aceitação plena.

Ora, o engano de Jellinek consiste em não querer reconhecer
que o conceito jurídico de soberania se formou em razão de condi
ções objetivas que deram uma forma nova a organização do poder,
ou, pelo menos, em não querer ligar uma cousa à outra.

Foi a separação radical feita entre os dois momentos, o social e
o jurídico do poder, que levou Jellinek a tratar da soberania como
categoria exclusivamente jurídica, e a inverter a ordem dos fatos
observados 18 •
A Soberania não é um mero conceito jurídico criado pelo juris
ta para justificar uma certa ordem de fatos, como elemento de polê
mica na disputa dos monarcas contra o papa, os imperadores e os
vassalos. Não foram os juristas que o criaram, sendo Jellinek o pri
meiro a reconhecer este fato quando escreve que a idéia de soberania
não veio à luz por mérito de estudiosos de gabinete, mas em virtude
de contrastes de poderes, cujas lutas encheram os séculos19•
Melhor seria ter dito que o conceito jurídico de soberania, como
toda abstração jurídica, corresponde a uma realidade concreta, e que,
por conseguinte, antes do conceito jurídico de soberania há um con

junto de condições objetivas, que impedem a consideração da sobe
rania como uma pura entidade da razão, mera criação do jurista.
A soberania não é uma categoria histórica de ordem exclusiva
mente jurídica, mas sim uma categoria histórico-cultural à qual cor

responde um conceito jurídico especial.
O mesmo Jellinek concorda em parte que também a Staatsgewalt
(poder estatal ou poder de império) é uma categoria histórica, tanto
como a soberania20• De acordo com o sentido por ele atribuído a
esses termos, isto quer dizer que não só a idéia de soberania como
qualidade de poder é uma categoria histórica, mas que também é

18. Não é demais notar que Jellinek estuda a soberania sobretudo na parte
especial de sua Teoria geral do Estado, propriamente destinada à Teoria Jurídica
do Estado.
19. Jellinek, op. cit., v. 2, p. 72.
20. Cf. Duguit, Traité, cit ., v. 2, p. 129.
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Não basta, porém, dizer que a idéia de soberania é uma catego
ria histórica. É preciso dizer, também, que tal acontece porque, em
um dado momento da história, o poder político adquire uma forma
especial, a forma de soberania, à qual o jurista fez corresponder um
conceito técnico: o conceito jurídico de soberania. A soberania, por
outras palavras, não é uma qualidade atribuível ou não ao Estado,
mas sim o elemento por excelência do Estado Moderno, abrangendo
poderes sem os quais uma entidade hoje em dia não pode ser consi
derada estatal.
Poder-se-ia dizer, e seria fórmula aceitável, que a soberania é
qualidade essencial do Estado por ser o único elemento que hoje
atribui estatalidade real a uma instituição.

160. Em virtude dos motivos expostos, vemos a soberania como
forma específica, histórico-cultural do fenômeno genérico do poder,
como qualidade necessária, inseparável do poder no Estado Moderno.
Jean Bodin e os demais que identificaram a soberania com o
conjunto das prerrogativas do poder real não fizeram confusão ne
nhuma. Limitaram-se a verificar, com alto espírito realista, qual a
forma nova que o poder apresentava no século XVI, quais as suas
características histórico-culturais, qual o seu conteúdo ("as marcas
da soberania", como escrevia Bodin), quais os limites e quais as suas
bases concretas.
Jean Bodin preferiu analisar a realidade histórico-cultural do
poder real, e viu que esse poder apresentava c aracterísticas
especialíssimas, de tal monta que vinha a ser uma nova forma histó
rica que denominou soberania. Com essa realidade à vista, ele tra
çou a sua teoria da soberania, e outras, muitas outras vieram depois e
virão enquanto a realidade histórico-cultural estiver aí diante de nos
sos olhos. Não é, pois, aceitável a teoria formalista e parcial de
Jellinek, e é preciso reconhecer que a soberania é uma realidade histó1 93

rica, e que o conceito social e o conceito jurídico de soberania
correspondem a essa realidade histórico-cultural que só aparece no
fim do período medieval.

se resolve em uma afirmação
cessária de

de independência, sobre uma base ne

igualdade21 •

Isto do ponto de vista do que hoje denominamos

161. Em verdade, o conceito de soberania em sua acepção téc
nica, isto é, como poder supremo que se põe em face de outros pode

soberania ex

terna. Na esfera interna do Estado amigo, o poder político tem a
característica de supremacia, o que induz alguns autores a sustentar

res supremos, só aparece na época modema e aparece como idéia na

que já existe na Grécia e em Roma uma verdadeira idéia de sobera

qual o elemento jurídico se revela essencial, visto como só o Direito

nia. Entretanto, a supremacia peculiar à soberania não pode ser con

é capaz de superar a antítese de uma supremacia posta em face de
outra supremacia, conjugando as duas idéias, a de supremacia e a de
independência.

fundida com o fato de ser ilimitado o poder da polis ou da

A Antigüidade clássica e todo o período medieval não conhece
ram nada de marcadamente semelhante. O poder ateniense não reco
nhece, em regra, poder superior nem poder igual ao seu, e o mesmo
acontece em Roma.

do poder soberano.
O imperium, por exemplo, representa apenas um esboço do con
ceito jurídico de soberania. Como ensina Mommsen, o imperium, no
seu sentido técnico geral, designava a plenitude da força política "com
preendendo a jurisdição e o comando militar, por oposição, de um

Na Idade Média, os vassalos reconhecem nominalmente os po
deres mais altos do Império e da Igrej a, mas não os põem como cen
tros originários de competência. A autarquia greco-romana e a auto

nomia medieval não se confundem com a soberania.
162. Na Antigüidade clássica não encontramos a idéia de que o
poder mais alto deva

urbs, pois

o monopólio da coação incondicionada é apenas o elemento material

necessariamente se converter com poder de
poder de fato seja

Direito, isto é, não há a compreensão de que o

apenas momento transeunte rumo ao poder jurídico exercido nos li

lado, ao poder exclusivo de defender alguém, como exerciam os
tribunos do povo, e, do outro, o poder subalterno de ordenar, que
pertence aos magistrados inferiores e aos delegados dos magistrados
superiores", e, em sentido estrito, indicava o poder militar, do ma
gistrado na guerra22•
Contra o poder do Estado Antigo não havia outros poderes de
igual natureza disputando a primazia ou a paridade. Existiram, in-

mites de um ordenamento ou sistema de leis.
Ora, se a idéia de soberania, nessa ocasião, não surgiu, ou se foi
apenas esboçada, é porque não houve condições objetivas que fizes
sem sentir a sua exigência.
Nem o estudo da natureza das relações estabelecidas entre o
poder de um Estado e o de outros Estados fez surgir, então, a idéia

jurídica do poder. O conceito de soberania não pôde formar-se en
quanto não houve consciência do fato cultural da coexistência de
Estados que não se excluem pelo simples fato de serem Estados.
O Estado Romano é uma realidade cultural de tal natureza que
não pode reconhecer outro Estado em pé de igualdade consigo: o que
não é Estado Romano não é Estado, é conglomerado de gentes a que
se não atribuem direitos a não ser como reflexo do poder da
soberania, ao contrário, é uma supremacia
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Urbs. A
interna que externamente

2 1 . "Soberania quer dizer igualdade", declarou Ruy Barbosa em Haia, fir
mando o princípio da "iguald(lde dos Estados soberanos". Cf. Clóvis Beviláqua,
Direito público internacional, cit., v. 1 , p. 9 1 e s. Há autores que sustentam opinião
contrária à exposta no texto, negando a existência de particularismo excessivo na
Antigüidade clássica, visto como puderam se constituir várias ligas de tipo federati
vo e dada a existência de Direito Internacional. Cf. Hans Kelsen, La politique gréc
macedonienne et la politique d' Aristote, Arch. Phil. du Droit et Soe. Jur., 1934, 1 2,
p. 75 e s. Compare-se, porém, com as observações ponderadas de Le Fur em Précis,
cit., p. 6 e 20. Sobre as características do atual direito internacional, vide Brás de
Sousa Arruda, Estrutura do direito internacional, Rev. da Fac. de Dir. de São Paulo,
(2):547 e s., 1938, e a respectiva bibliografia.
O princípio da igualdade das soberanias foi consagrado no art. 2.0, n. 1 , da
"Carta das Nações Unidas", apesar da preeminência dos "membros permanentes"
do Conselho de Segurança.
22. Mommsen, Le droit public romain, p. 24 e s. Sobre o poder na Antigüida
de clássica e na Idade Média vide Miguel Reale, Atualidades de um mundo antigo,
cit., e Formação da política burguesa, cit.
-
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discutivelmente, lutas entre o poder centralizador do Estado e os
poderes nucleares de ordem corporativa ou gentilícia empenhados
em salvaguardar as suas esferas de autonomia, mas não houve con
testação de supremacia. Esta não foi objeto de discussão jurídica,
mas foi aceita quase como um fato naturalmente resultante da maior
força.
Na realidade, o poder do Estado Antigo nunca chegou a realizar
a integração jurídica das relações sociais, e vários círculos de convi
vência conseguiram manter-se como centros juriferantes indepen
dentes, à revelia do próprio Estado.
A supremacia, pois, do poder político greco-romano não é uma
supremacia legal manifestada especialmente como universalização
da lei para todos os membros da convivência, em todos reconhecen
do uma pessoa de direito.

163. A visão jurídica do poder só pode resultar de uma compre
ensão clara do valor relativo da autoridade, de sorte que encontra na
cultura religiosa medieval um ambiente naturalmente propício ao seu
desenvolvimento, devendo-se notar também que a sociedade medie
val é fundamentalmente dualista. O dualismo nela existente entre o
povo e os governantes, entre regnum e rex, coloca por força das cir
cunstâncias o problema do poder e da obediência no plano do Direi
to, ao qual somente é dado explicar relações dessa natureza. Esse
dualismo, por sua vez, provém da doutrina que condena todo
unitarismo absoluto entre Estado e povo, toda absorção da pessoa
pelo Estado.
Embora nem sempre posta em prática, a doutrina medieval so
bre o poder já apresenta notas de juridicidade que não encontramos
na era romana. São essas notas de juridicidade que, unidas ao caráter
de supremacia ou de originalidade de competência, tornam o poder
do Imperador medievo um esboço notável de soberania.

"É costume supor", escreveu Kelsen do ponto de vista de sua
concepção particular, "que o conceito de soberania foi totalmente
desconhecido pela antiga Teoria do Estado. Entretanto, no conceito
de 'autarquia' da política grega e no de 'majestas populi romani' ,
desenvolvido pelos romanos, já se encontram certos elementos da
noção de soberania. Com toda claridade aparece na teoria medieval
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do imperium romanum, que, segundo a concepção jurídica desse tem
po, era a ordem jurídica universal constitutiva de toda a sociedade
cristã, dentro da qual as comunidades estatais eram expressamente
consideradas meros ordenamentos parciais, províncias mais ou me
nos autónomas, cujo poder era concedido pelo Império"23•
De maneira geral, o Imperador medieval era o Soberano, ou
seja, o detentor de um poder originário que não derivava de nenhuma
outra autoridade a própria competência.
Quando essa autoridade soberana perdeu a sua força e os Esta
dos Modernos surgiram, cada Estado se pôs como internamente su
premo, reconhecendo supremacia equivalente nos demais.
Era um fato histórico-cultural. A doutrina da soberania é a ex
pressão dessa realidade.
O Direito Positivo, desde então, passou a ter centros múltiplos
de integração; o Direito tornou-se nacional e internacional, ao mes
mo tempo que os juristas viam as duas faces da soberania: a interna
e a externa.
Soberania interna e soberania externa - eis aí, do ponto de
vista da autoridade, a expressão de uma discriminação de círculos
de positividade jurídica postos um em face do outro segundo o
Direito Internacional, que continua a ser a expressão da unidade
primitiva.
A idéia de soberania marca um ponto culminante da história do
Direito, quando o processo de positivação jurídica se distribui em
círculos sociais, nos quais já se processou um grau de integração
mais alto do que o da unidade anterior medieval que era precária e
indiferenciada.
Ainda hoje estamos em plena fase de positivação jurídica de
senvolvida sob a ação direta ou indireta de Estados nacionais múlti
plos. É por isso que dizemos que o estudo da soberania é o próprio
estudo da positividade jurídica do Estado Moderno.

23. Kelsen, Teoría general dei Estado, cit., p. 148-9. Hans Kelsen evidente
mente exagera, mas é exata a sua afirmação nos quadros de sua doutrina, concebida
a soberania como um simples centro de referibilidade normativa.

197

A PLURALIDADE DOS CENTROS
DE OBJETIVIDADE JURÍDICA
164. É estudando a formação do Estado Moderno e a complexa
integração social que ele representa que é possível analisar os ele
mentos que distinguem a soberania como espécie do fenômeno ge
nérico do poder, em correlação com o fenômeno da positividade do
Direito em círculos sociais distintos.
A comunidade medieval era uma rede extensa de relações pes
soais que iam desde o servo da gleba até a figura dominante do Impe
rador. Os círculos sociais existiam, mas não se coordenavam como
corpos políticos independentes. Se a autarquia caracteriza o mundo
clássico, a autonomia qualifica a sociedade política medieval. Com
efeito, as comunidades medievais reconhecem que o seu poder autô
nomo lhes vem do alto, desce do Soberano, quer diretamente, quer
por meio de uma cadeia de reconhecimentos ou de outorgas.
Podemos dizer que, juridicamente, a sociedade medieval foi
unicêntrica. As autoridades todas, por mais ampla que fosse a esfera
de sua interferência e a violência de suas manifestações, obedeciam
a um centro único, ao centro da autoridade imperial24•
Uma vez partida essa unidade hierárquica, aliás precária, os
poderes internos mais fortes negaram subordinação à autoridade im
perial externa e se puseram como centro dos respectivos círculos
de domínio. A sociedade européia tomou-se, então, juridicamente

pluricêntrica.
É claro que estamos falando em sentido formal, pois o Direito
medievo, costumeiro por excelência, não podia deixar de ser parti
cularista, isto é, de surgir segundo as exigências múltiplas das dife
rentes situações locais. Teoricamente, porém, esse Direito valia no
limite de uma hierarquia de competências que encontravam no po
der imperial o seu centro comum de referibilidade.
Ora, o Estado Moderno se afirma, desde logo, pelo sentimento
que cada povo tem da originariedade e da peculiaridade do próprio
Direito.

24. É evidente que nos referimos à sociedade européia do Ocidente, a cujo
desenvolvimento cultural pertencemos.
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Não que haja um Direito Nacional essencialmente diverso de
outro Direito Nacional, cada sistema jurídico exprimindo um distin
to "espírito nacional", como pareceu aos mentores da Escola Histó
rica. Seria colocar a questão sobre uma base falha.
O problema tão complexo da existência de um Direito Nacio
nal, que foi o fulcro das pesquisas da escola de Savigny, deve, e�
nosso entender, ser visto de maneira relativa, histórico-cultural, ma1s
como um problema de positividade jurídica no que diz respeito ao
conteúdo variável do Direito.
Queremos, com estas palavras, dizer que, em regra, não há di
ferenças insuperáveis entre os sistemas jurídicos de povos colocados
no mesmo estádio de cultura, mas que o Direito se positiva segundo
condições peculiares a cada povo. Devemos, por conseguinte, anali
sar a matéria de maneira relativa, atendendo a cada parte singular do
ordenamento jurídico positivo.
Em primeiro lugar - e o princípio da soberania externa expri
me bem este fato - há o Direito Internacional que não é posto pelos
Estados mas constitui uma ordem de valores e de normas reconheci
da pelos Estados como expressão de exigências comuns e superio
res. O Direito Internacional positiva-se segundo condições que lhe
são peculiares, segundo relações que são, em regra de coordenação e
não de subordinação.
Em segundo lugar, há ramos de Direito que tendem a uma rápi
da universalização, como é o caso típico do Direito Comercial, que é
sempre o vanguardeiro da universalidade jurídica.
Dessarte, em lugar do "isolamento" dos ordenamentos jurídico
estatais, melhor será falar em "distinção" e "permeabilidade", aten
dendo, de um lado, ao caráter próprio e à "marca nacional" de cada
sistema, e, de outro, à tendência à universalização dos institutos, tanto
em Direito Público como em Direito Privado. O que prova que o Di
reito é essencialmente uno e que, além dos elementos da experiência
jurídica, há que ver a razão última dessa própria experiência.

165. Pluricêntrica havia sido também a sociedade antiga. Onde,
pois, a diferença? É que na Antigüidade, o pluricentrismo foi um
fato de que se não teve consciência. O particularismo patriótico pa
gão nunca reconheceu outros centros de equivalente juridicidade, além
do centro peculiar a cada povo.
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A consciência de que cada Estado deve ser respeitado como
uma unidade política independente, isto é, como membro da família
internacional, é uma conquista da cultura cristã, e brilha conforme se
mostra mais ou menos intenso o espírito cristão dos povos.
A época modema, que hoje se apresenta aos olhos do historia
dor como um desdobramento da medieval, sem aquelas rupturas e
aq�elas contraposições criadas pelos renascentistas imaginosos, des
truiU o fundamento teórico do monocentrismo medievo mas não
destruiu o sentimento de que as nações formam uma só unid'ade moral.
O Estado Moderno representa um ponto de encontro de duas
tendências, uma que conduzia ao estilhaçamento da autoridade na
m�ltiplicida�e dos centros grupalistas e regionais; uma outra que
agia �m sentido oposto, rumo à integração humana total; de um lado
? e.stllha� amento do Direito Obj etivo; de outro, a unificação
mdiferenciada e de eficiência duvidosa.
Reagindo contra as forças de desintegração, contra o centri
.
fugismo dos elementos que procuravam dividir e secionar, a autori
dade do monarca - concretização primeira do poder do Estado
Moderno - afirmou-se como poder supremo e integrou, debaixo da
esfera de seu domínio, os círculos internos, atraindo-os progressiva
mente sob a influência decisiva de seu direito positivo unitário.
Reagi�do <:_ontra as tendências de universalização, que consti
tm,am antecipaçoes condenáveis e perigosas, pois nem mesmo hoje
.
existem elementos culturais asseguradores de tal unidade sem a
prepotência dos fortes e sem a tibieza dos fracos, os reis negaram a
supremacia da Igreja e do Império e declararam, de maneira solene' a
originalidade da própria competência.

Supremacia interna e independência externa, eis aí os dois ele
mentos da idéia de soberania. O Direito dos Estados Modernos ainda
gira em tomo desse eixo.
.

Cias

Co�o se conceber uma supremacia em face de outras suprema
senao resolvendo a questão no plano jurídico?

As teorias da soberania representam esforços poderosos no sen.
tido de se alcançar uma resposta satisfatória a essa pergunta, da qual
depende toda a sistemática jurídica.

166. Os tratadistas que consideram o problema da soberania de
um ponto de vista abstrato, sem atender aos elementos espaço-tem200

porais, não podem deixar de concluir que a idéia de uma supremacia

equivalente a outras supremacias não passa de um absurdo.
No plano puramente lógico, sob o ângulo visual racionalista,
ninguém contesta as conclusões negativas da escola de Kelsen. O
que contestamos é a pretensão de reduzir o Direito a uma geometria
de normas, podendo perder de vista fatos e valores, o que, aliás,
acabou sendo reconhecido por Verdross, Kunz e Nélson.
Heller frisa bem este ponto, pois ele tem razão quando esclare
ce que não se resolve o problema do Estado e do Direito Positivo
arrancando-os da realidade espaço-temporal de que são expressões.
Considerando a soberania como universalidade de decisão em um
determinado território, Heller explica que uma supremacia jurídico
política não significa, de maneira alguma e necessariamente, uma
única supremacia. A soberania de um Estado, diz ele, só exclui a dos
outros segundo o racionalismo jurídico que nega a subordinação es
paço-temporal de todo o Direito Positivo e dilui o Estado no Direito,
substituindo uma ordem individual concreta pelo Direito abstrato da
Ciência Jurídica25•
O Estado Nacional, com efeito, é o resultado de uma série de
integrações, é um círculo social integrado por um poder que não re
pete de nenhum outro a sua competência, e a fundamenta no próprio
corpo da sociedade que o constitui. A soberania, genérica ou politi
camente considerada, é a forma do poder correspondente à integração
realizada pelo Estado Moderno. Exprime, em última análise, o fato
do pluricentrismo dos focos de positividade jurídica.
Soberania, pois, quer dizer, em primeiro lugar, consciência e
afirmação de supremacia por parte de um círculo social em um dado
momento histórico, relativamente a outros círculos sociais particula-

25. "A soberania como universalidade de decisão em certo âmbito, dá a en
tender também sem dificuldade que um 'estar no ponto mais elevado', no sentido
jurídico-político, de maneira alguma significa estar só neste mesmo ponto. Somen
te para o jusracionalismo que nega qualquer vinculação de tempo e espaço de todo o
Direito Positivo, que dissolve todo o Estado no Direito e sobretudo confunde 'um'
ordenamento jurídico concreto e individual com 'o' Direito abstrato da ciência do
Direito, é que a soberania de um Estado forçosamente exclui a do outro." Heller, Die
Souveriinitiit, ein Beitrag zur Theorie des Staats, und Võlkerrechts, Berlim-Lipsia,
1927, p. 13 e s. e 1 19.
20 1

res nele politicamente integrados. É o momento culminante do pro
cesso de integração nacional, e é o ponto de partida para mais vastos
processos de integração dos povos continentais e de todos os povos
do planeta.
Esta afirmação de supremacia, feita por poderes representativos
de integrações nacionais em uma época na qual muitas integrações
nacionais se realizavam, traduziu-se em uma afirmação de indepen
dência e de paridade de direitos de uma em face das outras. Ao lado
de Bodin, vemos Grócio; ao lado de Althusius está Suarez. A doutrina
da soberania só é completa atendendo à afirmação de supremacia in
terna de que resulta uma posição externa de independência e de igual
dade. É sobre estes fatos históricos, quase que tangíveis, que se assen
ta o princípio fundamental da personalidade jurídica do Estado26•
O Estado Moderno é, pois, essencialmente o Estado que não é
autárquico, nem é autônomo, mas sim soberano, como pessoa jurídi
ca por excelência.

INDEPENDÊNCIA E SUPREMACIA
167. Síntese de independência e de supremacia, a idéia de sobe
rania não podia deixar de ser uma idéia genericamente política e
especificamente jurídica, correspondendo ao Estado e ao seu orde
namento jurídico.
A soberania, em verdade, não é vista pelos primeiros filósofos
e juristas do século XVI como um absoluto, como expressão de um
poder que não admite nada acima de si, quer no Direito, quer fora da
esfera jurídica.
A concepção jurídica inicial de soberania surge, ao contrário,
como idéia de supremacia do ponto de vista do Direito Positivo, tal
como a crítica modema bem demonstrou renovando a análise das
obras de Grócio, de Bodin, de Althusius, de Suarez e de Vitória.

26. Daí esta observação de Clóvis Beviláqua: "O direito internacional não
desconhece a soberania que o direito constitucional conceitua; mas, para ele, a sobe
rania é, simplesmente, a personalidade do Estado, agindo, com a sua capacidade de
exercer direitos e contrair obrigações internacionais, ao influxo da solidariedade dos
interesses". Op. cit., I, p. 72.
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O mérito desses autores foi ter notado que o problema do poder
podia
mais ser posto in abstracto, sem atender às circunstâncias
não
das novas unidades políticas surgidas da amorfa unidade medieval.
Eles analisaram, então, o poder in concreto, ou seja, subordinando
os estudos às condições de espaço e de tempo, abrindo uma nova
fase na apreciação positiva do Direito.
A doutrina da soberania surgiu para explicar a coexistência e a
paridade das supremacias. Não significava, de forma alguma, um
poder contrário à justiça, nem superior aos ditames do Direito Natu
ral, ou, então, às exigências da sociedade internacional: exprimiu a
necessidade inelutável de se realizar em círculos sociais distintamente
integrados o processo da plena objetividade jurídica.
Para Bodin a marca essencial da soberania é "a faculdade de
legislar que compreende todas as outras"; para Suarez, cada Estado,
embora soberano, não basta a si mesmo e representa uma comunida
de perfeita que fez parte de uma unidade universal etc.
Foi mais tarde, em um segundo período, que a soberania deixou
de ser juridicamente interpretada como supremacia legal para ser a
mera detenção suprema da força, acima do Direito e da Ética. Dei
xou de ser supremacia legal interna e independência externa para
pretender ser só supremacia, única e exclusiva criadora do Direito

dos indivíduos e das gentes.
Muitos que se erguem contra a soberania combatem, na reali
dade, essa idéia deturpada de soberania, isto é, a soberania entendida
à maneira do imperium e segundo o princípio "Quidquid principi

placuit legis habet vigorem"21•

27. Caso típico é o dos eminentes R. W. Carlyle e A. J., os quais se referem à
soberania "como autoridade final que não conhece limites legais e para a qual não
existe apelo legal", acrescentando que se trata de um poder arbitrário, sem outros
limites, além dos postos pela vontade do legislador. A history ofmedieval politicai
theory in the West, Londres, 1909, v. 5, p. 45 e s. Da mesma opinião é Tristão de
Athayde, in Introdução do direito moderno, Rio, 1 933, passim. Esse engano de
refração é, aliás, bastante comum. O constitucionalista Duguit, por exemplo, decla
ra que o conceito de soberania é uma sobrevivência do "Ancien Régime", mas, como
foi notado pelo Prof. Ernesto Orrei, é o mestre francês quem se coloca diante de um
conceito de soberania segundo o "Ancien Régime" . . . Vide Orrei, Il diritto
costituzionale e lo Stato giuridico, Roma, 1927, p. 69-70.
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Originariamente, entretanto, a idéia de soberania foi conserva
da dentro de certos limites políticos e jurídicos, de maneira que se
pudesse atender à posição especialíssima do poder no Estado Moder
no, em face de outros poderes igualmente independentes.
A solução foi no sentido de considerar a supremacia como ex
pressão do primado interno do Direito Positivo Estatal, supremacia
essa que se traduzia em uma afirmação de independência perante os
demais Estados.
O direito que tem uma Nação ou um povo de organizar-se livre
mente, e de fazer valer dentro de seu território a universalidade de
suas decisões constitui, como vimos, de maneira genérica ou políti
ca, a Soberania. Desde que se trata de uma supremacia dentro de um
círculo social que tem em si mesmo a fonte da própria competência,
a idéia de supremacia interna implica também a idéia de liberdade
ou de independência do Estado.
Isto de um modo geral, porquanto na concepção Política da so
berania é preciso distinguir uma concepção especial, de ordem téc
nico-jurídica, segundo a qual a soberania não é senão o poder que

tem o Estado de decidir em última instância sobre a positividade do
Direito, declarando e atualizando o seu direito objetivo. O que quer
dizer que o Estado declara o seu Direito de maneira originária e ex
clusiva e decide, em última instância, sobre a validade do Direito
Positivo extra-estatal.

168. Sob o ângulo restrito da Ciência Jurídica, a supremacia e a
independência do Estado se contêm no referido poder de declarar e
atualizar de maneira originária o Direito que deve valer em última
instância.
O Estado Moderno, em verdade, caracteriza-se exatamente pelo
poder que lhe é peculiar de decidir em última instância sobre o Direi
to Positivo em geral e de determinar quais as fontes do Direito Obje
tivo que lhe é próprio.
Esse poder o Estado não o conseguiu ex abrupto, mas por meio
de uma lenta elaboração histórico-cultural, passando por dezenas de
guerras e de revoluções.
No amanhecer do Estado Moderno, esse espírito penetrante que
foi Jean Bodin tocou em um elemento capital do problema jurídico
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do Estado quando escreveu que a marca diferenciadora da soberania
nos é dada pelo poder de legislar, que ele entendia em sentido lato e
não segundo o princípio da separação dos poderes.
Independência externa e supremacia valem, juridicamente, como
poder de legislar, não no sentido de criar substancialmente o Direi
to, mas no de decidir em última instância sobre a positividade do
Direito.
O Estado Romano não teve essa fisionomia especial. Embora
nele se note uma afirmação poderosa do Direito do Estado que pro
cura se estender a todas as esferas das atividades sociais e penetrar
em todos os grupos gentilícios e corporativos, a verdade é que a au
toridade do Estado não chegou a vencer totalmente as barreiras in
ternas de sorte a realizar a unidade de um Direito válido igualmente
para todos, acima de privilégios e prerrogativas. O Estado Romano
não chegou a possuir aquilo que, com expressão imprópria e passível
de falsas interpretações, se tem chamado "monopólio do Direito"28•
O Estado Moderno distingue-se exatamente por ser uma forma
histórica de Estado que, desde o início, se orienta no sentido de ga
rantir a exclusividade da declaração do próprio.

A REVOLUÇÃO FRANCESA E A UNIDADE
DO DIREITO POSITIVO
169. A maioria do Estado Moderno é representada pela Revolu
ção Francesa, a qual, se nega em mil pontos o Ancien Régime, leva
até às últimas linhas de desenvolvimento o princípio de que deve
primar o Direito declarado pelo Estado e de que não pode haver Di-

28. O jus gentium que considerava sujeito de Direito todo homem livre, e
como objeto de direito todo objeto comerciável, manteve-se entre certos limites.
"Em essência, continuou sempre limitado ao Direito patrimonial inter vivos. Na
esfera do Direito de família e hereditário, não se reconheceu nunca, salvo certas
exceções que mais confirmam a regra, a possibilidade de relações jurídicas entre
romanos e estrangeiros." Von Mayer, História deZ derecho romano, cit., v. 1 , p.
3336. O mesmo autor estuda ainda as várias relações sociais que escapavam com
pletamente à competência do Estado (p. 348 e s.). Cf. Miguel Reale, Horizontes
do direito e da história, São Paulo, 1956.
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reito Positivo sem ser, direta ou indiretamente, expressão da univer
salidade de decisão de um povo organizado. A Revolução de 1 789 é,
por outras palavras, um sinal de que a integração nacional, uma vez
realizada, pode dispensar as escoras do poder pessoal do rei, alavan
ca propulsora do processo de unificação do Estado. Só então o poder
se despersonaliza: passa a ser da Nação, antes de ser concebido juri
dicamente como poder do Estado.
Após a Revolução, o Estado unifica-se, e o Direito Positivo
nacional passa a formar um só sistema, ao mesmo tempo que se
reconhece que a soberania reside em a Nação. A proclamação da
soberania nacional vale como proclamação da exclusividade, no ter
ritório nacional, de um Direito Positivo Estatal superior aos demais
ordenamentos. É essa a primeira conseqüência do reconhecimento
de que não pode haver privilégios locais, éticos ou nobiliárquicos, ou
seja, de que não podem existir ordenamentos jurídicos superiores ao
ordenamento jurídico nacional, perante o qual vale um princípio de
igualdade entre os obrigados.
Os usos e os costumes locais, nos quais se encastelavam as for
ças do passado, foram subordinados à lei do Estado que se transfor
mou na fonte por excelência do Direito, como única "expressão da
vontade geral".
Nem sempre se presta a devida atenção a estes fatos, de manei
ra que não se apreende o verdadeiro e profundo significado da teoria
da soberania nacional, cujo aspecto político-constitucional é o que
mais impressiona. Ela não marca apenas o início de uma era nova do
Direito - a era da unificação nacional do Direito Positivo e do pri
mado interno do Direito estatal - mas representa também o mo
mento em que se estabelece uma hierarquia entre os diferentes ramos
do Direito, visto como se firma o primado do Direito Constitucional
como tronco da grande árvore do Estado.

170. A Revolução Francesa exerce uma função niveladora, e o
princípio da igualdade de todos perante a lei traduz-se, violentamen
te, na unificação do sistema do Direito Positivo e no primado interno
do Direito estatal29•

29. A Revolução marca o início de um processo que depois se desenvolveu de
maneira desigual, havendo ainda hoje países nos quais o Direito costumeiro pode

206

Não se respeitam mais distinções de classe, nem privilégios
seculares. O Direito do Estado, assegurando a integração nacional
realizada, estende-se igualmente sobre tudo e sobre todos. Um só
Direito prima inteiramente porque há uma só soberania, um só poder
que dita a supremacia legal.
O eminente civilista Georges Ripert frisa bem este ponto quan
do compara a soberania do Estado nacional saído da forja revolucio
nária com o tão anatematizado poder dos monarcas do Ancien Régime,
cercados de mil empecilhos, rodeados de mil entraves, cuja jurisdi
ção esbarra na jurisdição da Igreja não somente sobre o clero mas em
todas as matérias religiosas; cujas ordenações se chocam com as or
dens expedidas pelas corporações, cujas deliberações são contesta
das pelos Parlamentos em que se reúnem os "estamentos" com todo
o peso de suas prerrogativas seculares30•
Ve!Jl a Revolução e limpa o terreno.
"Os costumes locais são forçados a desaparecer diante de um
direito unificado, e o uso não mais terá, perante um regime codifica
do, que um papel insignificante. A Igreja teve de ceder diante da
secularidade do estado civil, do casamento e de todas as instituições.
Os Tribunais sofreram a interdição de pronunciar disposições regula
mentares e foram tidos em respeito pelo processo de conflito. Os
costumes das corporações foram condenados pela Lei de 14- 1 7 de
junho de 1791 e todas as regras corporativas desapareceram. Doravante
há um único direito civil para toda a França"31•

171. Desde a Revolução Francesa, o Estado não tem feito outra
cousa senão afirmar cada vez mais a validade objetiva e genérica de
seu Direito, de sorte que a integração jurídico-social hoje se realiza

modificar e derrogar a lei de maneira muito ampla (Dinamarca) e outros em que
seria difícil estabelecer qual a fonte de Direito hierarquicamente mais alta. Vide
Ernst Swoboda, Les diverses sources du droit etc., Arch. de Philos. du Droit et de
Soe. Jur., 1 934, 1 -2, p. 195 e s. O citado professor de Graz olhand� o problema e
ponto de vista discutível, declara que a vitória do direito estatal fm o r� da reaçao
_
preocu
que se seguiu às guerras napoleônicas, e da atividade da Escola Htstonca
pada sobretudo com o direito estatal romano (ibid., p. 198).
30. Georges Ripert, O regime democrático e o direito civil moderno, trad.
de J. Cortesão, São Paulo, 1937, p. 25 e s.
3 1 . Op. cit., p. 26 e s.

�

�
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de maneira precipuamente
fontes de Direito.

estatal, embora sem exclusão de outras

Quer isto dizer que hoje somos mais subordinados ao Estado e '
por conseguinte, menos livres?
Ao contrário, a soma de poderes de que dispõe um governo de
noss?s dias - e referimo-nos apenas aos Estados cujo poder se su
bordma a normas de Direito - não obstante ser incomparavelmente
maior do que no Ancien Régime, nenhum perigo representa para as
liberdades, visto como se trata de uma supremacia segundo o Direito
e, por conseguinte, dentro de limites ético-jurídicos.
"Os ministros de Luiz XVIII ou de Carlos X", escreve Mirkine
Guetzévitch, "tinham somente de se preocupar com a polícia, com a
política externa e com as finanças. A vida social encontrava-se fora
da ação governamental; enquanto, no presente momento, o Estado
penetra em toda parte, e, notadamente, muito mais como Estado
admin�strador, do que como Estado-legislador ou Estado-juiz. A pro
funda mfiltração do Estado na vida social dos países democráticos
reforça o Executivo. As questões são importantes, urgentes; com fre
qüência, as respectivas soluções não podem ser ministradas pela via
legislativa; o Executivo é o centro das atividades na democracia par
lamentar"32.

172. De qualquer forma, qualquer que seja a interpretação que
se deva dar aos fatos que temos diante de nossos olhos, o certo é que
hoje o Direito está distribuído segundo zonas culturais mais ou me
nos coincidentes com as Nações.
Não queremos com isto dizer que o Estado Moderno pressupo
nha sempre e necessariamente a Nação. Pretender isto seria negar a
evidência, contestar a inegável existência de Estados constituídos de
vá �s Naçõ�s, assim como a de Estados que criaram, por esforço
_
pohtlco mtehgente,
uma nacionalidade nova e própria como síntese
dos valores de cada elemento componente33.

�

32. Mirkine Guetzévitch, Les constitutions de I' Europe nouvelle, cit., v. l ,
p. 37 e s.
�3. Vide, a propósito, Le F�, La nation e� l' État, in EncicJopediefrançaise, t.
,
10, L Etat moderne; e Verdross, Etat et nation, Etat national et Etat plurinational, in
Annales de droit et de sciences politiques, Bruxelas, 1936, p. 338 e s. Pretender,
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O fato normal, porém, é o da Nação que se transforma em Esta
do, sendo precárias todas as formações estatais feitas com retalhos
de nacionalidades ou nas quais um cerne vigoroso de nacionalidade
não resista às influências múltiplas dos grupos adventícios.

É por isso que dizemos que, em via de regra, o Estado Moderno

é nacional e pressupõe uma "integração nacional". A prova mais evi
dente desta verdade encontramo-la no fato de que todo Estado Mo
derno constituído sem base nacional procura imediatamente provo
car a formação de uma, na certeza de que só o espírito nacional é
capaz de cimentar os grupos e de dar vigor à vida do Estado.
Estamos plenamente de acordo com Hauriou quando escreve:
"Na ordem natural das coisas, de que provém esse tipo de Esta
do, a comunidade nacional é a primeira a constituir-se; em seguida,
ela apela, ao mesmo tempo, para a empresa pública e o governo cen
tral. Como é bastante evidente, uma vez criado o tipo, a forma Esta
do se propagou inclusive para além de suas condições naturais ( ... ).
Isto significa, simplesmente, que há Estados normais e outros que
não o são. Fica bem entendido, aliás, que, em virtude do escoamento
do tempo e das mudanças de mentalidade, um Estado pode-se tornar
normal, o que, de início, absolutamente não fora"34.

SOBRE O PRIMADO DO DIREITO INTERNACIONAL
173. A compreensão de que o pluralismo das soberanias se deu
ao mesmo tempo que o pluralismo dos ordenamentos jurídico-esta-

porém, que à vista das contingências apontadas, se deva abandonar o princípio geral
de que cada povo tem o Direito de dispor de si mesmo (Dabin, Doctrine générale,
cit., p. 20) é ir além da verdade para atender a situações precárias da Europa. Não
atendia, aliás, senão a interesses políticos do Império britânico a tese sustentada por
alguns autores sobre a necessidade de "desnacionalizar o Estado" ou "despoliticizar
a Nação" . Cf. sobre este último ponto Le Fur, loc. cit., e Dabin, op. cit., p. 22. Nem
o exagero do materialismo racista para o qual Nação é um fato étnico e não um fato
cultural, nem o pragmatismo político britânico podem explicar satisfatoriamente a
natureza do Estado Moderno. Nós pensamos, como Ernst Mayer, que o Estado Na
cional é o ideal tanto da Nação como do Estado. Filosofía dei derecho, trad. de
Legaz y Lacarnbra, Barcelona, 1937, p. 73.
34. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, cit., p. 79, nota l .
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tais leva-nos logicamente à conclusão de que o Direito Interno não é,
nem histórica e nem logicamente, uma conseqüência do Direito In
ternacional.
O Direito Internacional se pôs como Direito autónomo exata
mente quando cada ordenamento jurídico-estatal afirmou a origina
lidade de sua competência. A doutrina dualista do Direito consulta,
pois, não só às exigências históricas, mas às exigências lógicas do
processo de formação da ordem jurídica.
Como já dissemos, o filósofo do Direito, examinando a linha
entrecortada dos acontecimentos históricos, já pode vislumbrar, como
fez Kant, o rumo do progresso humano no sentido de uma integração
universal com um Direito Positivo superestatal. Por enquanto, nada
há que autorize essa antecipação, nem pelos motivos empíricos apre
sentados por Mirkine Guetzévitch, nem pelos fundamentos do
monismo jurídico de Kelsen.
Na realidade, o Direito Internacional é fenômeno recente, não
se devendo confundi-lo com as relações intertribais, interurbanas etc.,
dos povos primitivos ou clássicos.
Como escreve Le Fur: "Não pode existir, em absoluto, nada de
direito internacional, no sentido atual da palavra, numa civilização
que nega o que este direito supõe que esteja em sua própria base:
uma certa igualdade das raças humanas, do mesmo modo que, no
interior do Estado moderno, o direito pressupõe uma certa igualdade
dos indivíduos, a sua igualdade perante a lei"35•
Estas palavras do insigne mestre de Paris esclarecem, ao mes
mo tempo, dois pontos essenciais: que o Direito Internacional é um
fenômeno recente; que a constituição do Direito Internacional pres
supõe um estado de integração social compatível com o princípio da

coexistência internacional de supremacias internas sobre uma base
de paridade jurídica.
Pondo-se cada Nação como soberana, e não como autárquica,
isto é, colocando-se como poder internamente mais alto que reco
nhece diversos poderes de igual natureza, o Direito Internacional
não resulta do Direito Interno, não é reflexo do direito positivo de

35. Le Fur, Précis de droit intemational, cit., p. 6.
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cada Estado particular: é um ordenamento jurídico autónomo que
pressupõe os Estados assim como por eles é pressuposto.
A existência do Direito Internacional é uma conseqüência da
exi stência de uma sociedade de Estados, daí resultando que não se
confundem o Direito Interno e o Direito Internacional, sendo ambos
autónomos e interdependentes, como bem o demonstram Lafayette,
Santi Romano, Le Fur etc.36•
Os dois ramos do Direito possuemfontes próprias, com esferas
distintas de eficácia, mas estão ambos em correlação, pressupondo
se reciprocamente, operando-se, neste ponto, como em tantos outros
da experiência social, uma implicação segundo o princípio de

complementaridade.
174. Pois bem, contra essa doutrina da equivalência dos
ordenamentos jurídicos interno e externo, levantam-se vários juris
tas especialmente sob a influência da Escola de Viena37, afirmando

36. Ao lado das teorias monistas que reduzem o Direito Internacional ao Di
reito Interno, ou vice-versa, há três orientações diferentes entre os partidários do
dualismo: uns, como Triepel, Cavaglieri e Anzilotti, acentuam em demasia o dualismo,
fundando o caráter do Direito Internacional sobre a autolimitação dos poderes esta
tais ou pelos acordos recíprocos (cf. Triepel, Les rapports entre le droit interne et le
droit international, in Cours de l'Académie de La Haye, 1923, I, p. 77 e s., e Anzilotti,
Corso di diritto internazionale, Roma, 1923, p. 29 e s.); outros conservam um certo
dualismo, mas colocam o Direito Interno em uma situação de absoluta dependência
em face do Direito Internacional, bem pouco se diferenciando da tese monista abso
luta. Esse é o caso de Verdross, de Jita, de Kunz e vários outros, cujas distinções
entre Direito Externo e Interno são meramente formais, visto como os Estados são
considerados "órgãos do Direito das Gentes" e a soberania indica apenas a recepção
originária ou imediata da competência. (Cf. Verdross, Le fondement du droit
international, in Cours de l'Académie de La Haye, 1927, p. 286 e s.; Gurvitch, Les
temps présents, etc., cit., secção II); e, finalmente, há os que não fazem um Direito
resultar do outro, conservando a autonomia de cada um dos ordenamentos, mas
pondo em relevo a sua mútua e necessária dependência (cf. Lafayette, Princípios de
direito internacional, cit., I, §§ 17 e s.; Santi Romano, Corso di diritto intemazionale,
Pádua, 1933, p. 47 e s.; Le Fur, op. cit., e Adrién Corbu, Essais sur la notion de reg/e
de droit intemational, Paris, 1935, p. 76 e s.).
37. Cf. Kelsen, Les rapports de systeme entre le droit interne et le droit
international, Recuei/ des Cours de la Haye, 1926, t. 14, e Verdross, Lefondement
du droit international, eod. loco., 1927, t. 16, p. 25 1 . Pontes de Miranda, Os funda
mentos atuais do direito constitucional, cit., p. 33 e s. Mirkine, Novas tendências do
direito constitucional, trad. de Mota Filho, São Paulo, 1933, p. 95 e s.
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ou a unidade do Direito e o primado das normas de Direito das Gen
tes na escala gradativa das regras jurídicas, ou então aceitam a tese
dualista, mas com tal supremacia do Direito Internacional que o Di
reito Interno preenche apenas os claros deixados pelo primeiro.
À vista da análise da teoria monista de Kelsen por nós feita em
mais de uma passagem desta monografia, fácil é compreender os
motivos lógicos que levam o referido autor à afirmação do primado
do Direito Internacional.
Já na doutrina de Verdross e Kunz a soberania deixa de ser pura
expressão da unidade e da validade de um ordenamento jurídico para
indicar o fato da recepção primária da competência por parte do Es
tado, o claro deixado ao Direito estatal pelo ordenamento jurídico

internacional.
Como é evidente, essa doutrina abandona a noção clássica de
soberania como poder originário, passando a entender com esse ter
mo o fato da exterioridade emface do Direito das Gentes, da imedia
tidade do ordenamento jurídico do Estado para com o ordenamento
envolvente do Direito Internacional (Volkerrechtsunmittelbarkeit),
da qual o Estado recebe a competência. Em sentido absoluto, sobera
no é só o ordenamento jurídico internacional, como expressão mais
alta da graduação do sistema normativo38•
Compreende-se perfeitamente o alcance dessa doutrina do pon
to de vista do dever ser jurídico. Debaixo desse ângulo visual, da
preeminência do geral sobre o particular, do humano sobre o nacio
nal não podemos deixar de reconhecer a sua procedência.
O Direito, porém, é uma realidade cultural, uma ordenação de
fatos e valores, uma síntese de ser e de dever ser, ou, como diz
Alessandro Levi, é um mínimo ético unido a um máximo econômico
("liga o mínimo de moral indispensável à convivência ao máximo de
utilidade que deve ser incorporada na vida social, ficando sempre a
ética soberana") e, sendo uma realidade cultural, não permite as an
tecipações da escola de Kelsen.

38. Pontes de Miranda, observando que a imediatidade não pode ser em rela
ção, mas perante o Direito das Gentes e que o Estado deve ser também "entidade
autoconstituível", volta inadvertidamente ao conceito de soberania . . . Cf. Comentá
rios, cit., p. 54.
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Nós marchamos no sentido do primado do Direito das Gentes,
Direito hoje prima apenas como expressão do imperativo
este
as
m
no plano concreto da experiência jurídica.
não
,
co
éti
Já não se pode dizer que o Direito Internacional esteja mal sain
do do estado pré-positivo, e com um sistema de normas dotado de
sanção ainda difusa no corpo social, visto como já constitui um Di
reito autónomo, com as suas fontes próprias e as suas esferas distin
tas de eficácia. Tudo indica que ele será o coroamento da evolução
jurídica, a expressão máxima da integração social, sem prejuízo da
variedade dos ordenamentos jurídicos nacionais, mas, por ora, só
como puro dever ser seria possível proclamar-se a sua supremacia.
Dessarte, admitimos a tese do primado do Direito Internacional
no plano ético, no plano do puro dever ser. Considerando a questão,
porém, com olhos de jurista, não chegamos a perceber o exato senti
do dessa expressão a não ser como primado do Direito Internacional
no âmbito das relações que a consciência universal lhe confere.
Direito Interno e Direito Externo se pressupõem necessariamen
te, e cada um deles tem uma esfera distinta, e não é exato considerar
os poderes estatais como simples delegações da autoridade difusa da
ordem internacional.
À s antecipações dos monistas e dos que exageram a subordina
ção do Direito Interno preferimos o sadio realismo de nosso eminen
te Lafayette: "Há exemplos de Estados criados por deliberação de
outras nações, tomada em congressos diplomáticos; mas evidente
mente deliberações tais só adquirem valor e validade pela aceitação
e concurso do povo interessado.

"É uma maneira de fundar Estados artificiais, que não possuem
em si os elementos necessários da vida própria, como, por exemplo,
a força para manter a sua independência"39•

39. Lafayette, op. cit., I, § 29, nota I.
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PARTE III
ESTADO E DIREITO

CAPÍTULO VII

A DOUTRINA DA ESTATALIDADE
DO DIREITO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
175. A íntima conexão existente entre o problema da soberania
e o da positividade do Direito não podia escapar à perspicácia dos
cultores do Direito Constitucional ou da Teoria do Estado, especial
mente aos adeptos da Escola técnico-jurídica e a todos aqueles auto
res de orientação positivista que só reconheciam a existência do Di
reito Positivo.
Nós vimos, na II Parte desta monografia, que o Estado Moder
no se constitui e se desenvolve em virtude de uma série de integrações,
sendo tal fenômeno acompanhado por uma crescente extensão do
Direito do Estado aos diferentes círculos da atividade humana.
Do primitivo poder real, que aflorava como cume da sociedade
política modema dominando a intrincada rede das relações pessoais
e dos regulamentos medievos, até ao Estado de hoje, complexo e
unificador, que já subordinou, sob a esfera de seu Direito, os círculos
sociais internos, há uma história que interessa ao jurista, mas que
não cabe ao jurista traçar. É a história da integração do Estado na
cional, cujo estudo é de imensa atualidade, pois ensina a distinguir a
integração social, que sempre se resolve em integraçãojurídica, dos
meros processos de absorção individual, de aniquilamento da perso
nalidade ou de "totalização" do Estado.

176. Quem analisa serenamente as linhas de desenvolvimento
do Estado Moderno, desde as suas formas embrionárias até as ex
pressões hodiemas do totalitarismo político, não pode deixar de ob
servar como têm sido mal postos os dados da questão jurídica pelos
que ou pendem para a autoridade do Estado ou se inclinam para o
primado da liberdade individual.
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À primeira vista, a essas duas posições políticas pró-indiví
duo ou pró-Estado deveriam corresponder duas distintas correntes
ou tendências na Ciência Jurídica, com apreciações diversas sobre
a natureza do Estado, e a maneira de colocar o problema do Direito
Positivo.
Continuando, porém, em suas pesquisas, o estudioso não tarda
a se defrontar com um fenômeno curiosíssimo: uma vez constituídas
certas teorias jurídicas por força de determinados motivos políticos,
essas teorias como que adquirem vida autônoma e se desligam das
causas iniciais, passando, então, a ser defendidas por autores das mais
diferentes orientações ideológicas.
Essa ocorrência generalizou-se especialmente devido à circuns
tância já apontada de ter-se querido construir uma Ciência do Direito
sem contacto direto com a realidade espácio-temporal das convivên
cias humanas.
Foi assim que, aos poucos, se baralharam as diferentes posi
ções, e os mesmos princípios dobraram-se a explicações diversas,
em obediência a não confessadas preferências de ordem política, fi
losófica ou ética.

177. Compreende-se, dessarte, por que a doutrina da identidade
do Direito com o Direito Positivo apresenta adeptos tanto nas fileiras
dos endeusadores do poder estatal como entre os que pregam a ne
cessidade de lhe reduzir a interferência na vida dos indivíduos e dos
grupos, uns vendo na lei a concretização da supremacia da vontade
estatal, outros nela enxergando um elemento primordial de garantia
das liberdades individuais contra o Estado. Não constitui esse, aliás,
um fato inédito na história. Esta nos ensina que o tempo decorrido
faz esquecer os problemas tormentosos das origens e que, após certo
decurso de tempo, vêm-se abeberar nas mesmas águas os descen
dentes dos que se bateram ardorosamente, disputando a posse das
fontes originárias: cada qual atribui aos mesmos princípios as
acepções mais díspares.
Nem de outra maneira se explica que estejam, lado a lado, sus
tentando a mesma tese da estatalidade absoluta do Direito, um de
mocrata como Hans Kelsen e numerosos juristas do Fascismo; ou
que o mestre Santi Romano se encontre no plano de Renard ou de
Duguit, defendendo os princípios do pluralismojurídico... Daí o exa218

gero daqueles que pensam que "estatalis�o jurídico" seja sinônimo
de despotismo e implique a negação da hberdade' .

178. Na verdade, há um problema inicial a ser resolvido, um
problema de cuja solução dependem as relativas conclusões sobre a
matéria.
Esse problema inicial consiste em saber se todo Direito se re
duz ao Direito Positivo e se se equivalem todas as expressões da
positividade jurídica.
Em primeiro lugar, observamos, consoante o que foi anterior
mente escrito, que Direito Positivo é o Direito posto, tal como existe
segundo variáveis condições de lugar e de tempo, com caracteres
precisos, sendo positiva toda regra de Direito suscetível de atualiza
ção coercitiva segundo uma forma prevista e organizada.
O Direito Positivo pressupõe, por conseguinte, a organização
do poder, a existência de órgãos capazes de garantir o respeito da
regra. A questão consiste, pois, em saber se há Direito sem posi
tividade; se a positividade só resulta do Estado; se, existindo
pluralidade de Direito Positivo, há equivalência ou hierarquia entre
os diversos ordenamentos.
I . De uma forma absoluta, indo às raízes profundas das doutrinas, não há
dúvida que assiste razão aos que declaram que a tese da es�talid�de do D eito �ão
se pode harmonizar com a teoria do primado da liberdade. E preciSO convu, porem,
que - em virtude do apontado fenômeno de autonomização das teorias jurídicas nem sempre existe conexão entre as convicções políticas e as concepções jurídicas
dos diferentes autores. Seria de todo injustificável se um jurista atribuísse a Jhering
ou a Jellinek tendências absolutistas e desamor à liberdade só porque eles afirmam,
em maior ou menor grau, a estatalidade do Direito.
.
Por outro lado, é preciso reconhecer que há diversas maneiras de a�reciar a
estatalidade ou não das regras jurídicas e devemos evitar o vício das generalizações.
Acresce que, segundo alguns autores, não há necessária conexão entre �s �stu
lados políticos e a concepção jurídica do Estado. Essa é, por exemplo, � opimao de
Hans Kelsen que escreve: "Pode-se estar, teoricamente, no ponto d� vista de ��a
concepção objetivista do Estado e, sem embargo, defender a democracia e � fim limi
tado do Estado; e, do mesmo modo, pode-se ligar a exigência democrática com a
tendência à máxima estatificação da sociedade". Teoría general dei Estado, cit., p. 42.
O que a concepção culturalista visa é exatamente evitar essas contrad ç�es,
restabelecendo a harmonia entre o conteúdo político-social e a forma do Dueito,
mostrando, ainda, a sem-razão de ser dos tais "primados" da liberdade ou da auto
ridade.

�

�
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Juristas há que identificam Direito e Direito Positivo estatal e
daí concluem que o Direito é criação do Estado e que, por conse
guinte, a soberania é um poder absoluto que só respeita os limites
que ela traça a si mesma. Esse é o núcleo essencial de uma teoria
que apresenta muitas variantes, havendo sempre os que procuram
atenuar as conclusões demasiado rígidas dos sistemas.
Há, do outro lado, juristas que não identificam o Direito com o
Direito Positivo e reconhecem que existe Direito sem Estado e, mais
ainda, que pode existir até Direito Positivo sem Estado e equivalente
ao do Estado. A soberania, dessarte, não é una, mas múltipla, sendo
a soberania do Estado, quando muito, um superlativo relativo. Ou
tros pluralistas, levando até as últimas conseqüências o fio da argu
mentação, declaram que a soberania, como categoria jurídica, não
existe, e concluem, logicamente, negando a pessoa jurídica do Esta
do e o valor da distinção entre Direito Público e Direito Privado.
Entre essas duas tendências que se podem considerar funda
mentais - a da estatalidade do Direito e a da absoluta socialidade do
Direito, a do monismo e a do pluralismo jurídico - há uma série de
posições intermediárias, mais ou menos ecléticas, que aceitam prin
cípios de uma e de outra doutrina sem revisão dos pressupostos res
pectivos, praticando uma simples justaposição de elementos.
Finalmente, uma terceira corrente que se poderia considerar
"sintética", porquanto representa uma revisão crítica dos dados ini
ciais e um superamento de posições para uma nova síntese, prefere
considerar o problema à luz da correlação tridimensional, de manei
ra dinâmica, reconhecendo que há uma graduação de positividade
jurídica e que o Direito Estatal - quer prevaleçam as normas legais,
quer predominem as normas costumeiras consagradas pelos tribu
nais - é a expressão do máximo grau de positividade. A teoria de
senvolve-se, dessarte, em função da concepção do Estado como cen
tro geométrico da positividade do Direito, e segundo a intensidade
de garantia socialmente exigida pelos valores de convivência.
Esta doutrina, contida com maior ou menor clareza nas obras
de autores ilustres que tratam da graduação da positividade jurídica,
tal como Del Vecchio, Orlando, Réglade, R. Bonnardi etc., pareceu
nos digna de uma análise especial, focalizando o problema funda220

mental do poder, o que, ao que nos parece, não fora feito antes da l .a
edição da presente obra.
A contribuição que trazemos visa a superar certas posições in
sustentáveis e rever postulados postos por apreciações unilaterais,
colocando o problema da positividade jurídica sobre uma base rea
lista, evitando tanto o formalismo dos absolutos "estatalistas do Di
reito" quanto o sociologismo dos "pluralistas".

A ESTATALIDADE DO DIREITO SEGUNDO HOBBES
179. O Estado Moderno representa a mais completa forma de
convivência ordenada, aquela cuja integração está mais acentuada
em extensão e em qualidade, quer quanto aos círculos sociais em que
o seu poder interfere, quer quanto às diferenciações progressivamen
te operadas entre os indivíduos e os grupos.
Já dissemos que a integração social tem como resultado uma

unidade de ordem ou uma unidade orgânica, que se caracteriza pelo
fato de não serem as partes absorvidas pelo todo, de maneira que não
se verifica um aniquilamento material dos indivíduos no corpo cole
tivo, mas sim uma integração de natureza jurídica.
Pois bem, essa doutrina, que atende às tendências individualistas
e comunalistas do homem, impede toda e qualquer concepção absolu
tista da soberania e não permite a redução do Direito ao Estado.
Ora, foi o abandono desses princípios, de antiga tradição espiri
tual no Ocidente, que levou à tese da estatalidade absoluta do Direito.
Compreende-se perfeitamente a preponderância desses princí
pios, à vista da repentina e quase surpreendente afirmação da supre
macia jurídica do Estado e da extensão cada vez maior de suas fun
ções, em evidente contraste com as pregações liberalistas sobre o Esta
do mínimo ou evanescente e, também, à vista da preocupação
pseudotécnico-científica de transformar o Direito em uma geometria
de normas, com urna estrutura e uma seqüência que nada ficassem a
dever, em precisão e objetividade, às ciências físico-matemáticas.

180. Tão forte é a "presença do Estado", tantas e tais são as
relações sociais que, dia a dia, vão passando sob a influência de sua
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coercibilidade que, a primeira e mais forte impressão, é a de que o
Direito todo vem do Estado.
Assim pensam juristas dos mais eminentes, defendendo a tese
da absoluta estatalidade do Direito, tese esta que apresenta a sobera
nia como poder criador do Direito.
Embora não seja exato apresentar a doutrina de Hegel como a
primeira afirmação da unicidade do Direito estatal, é inegável que
foi o filósofo do idealismo absoluto quem soube reunir as idéias em
um sistema do qual se não pode contestar a íntima coerência, nem
tampouco se ignorar a influência poderosa exercida em todo o mun
do jurídico ocidental.

É em Hobbes, porém, que se devem procurar os primeiros ele
mentos da doutrina que reduziu o Direito ao Direito Positivo e, mais
ainda, o Direito a uma criação do Estado, pois "o direito é criado
pelo poder soberano, e tudo o que é feito por tal poder está autoriza
do e admitido por cada um do povo"2•
Nas obras de Machiavelli e de Bodin notam-se ainda várias li
mitações ao poder do Estado concretizado na pessoa do príncipe ou
do monarca, e, se Jean Bodin, por exemplo, afirma a supremacia do
Estado, timbra, no entanto, em lembrar que se trata de uma suprema
cia relativa, restrita à esfera legal, não estando acima das exigências
do Direito Natural, não podendo ir além de certos limites estabeleci
dos pela tradição, pelo Direito das Gentes e pelos costumes tradicio
nais do Reino3 •

Contra os que consideravam jurídico só o que fosse expressão
Hobbes opera uma inversão: o jurídico (posto pelo Estado)
sto,
ju
do
justo.
é todo o
Reagindo contra todas as restrições que o medievalismo opu
nha ao exercício da autoridade, Hobbes restabelece o princípio abso
lutista, segundo o qual "princeps legibus solutus", porquanto o Go
verno resulta do contrato de sociedade feito entre os súditos, mas
não é parte contratante, não firma pacto algum com os súditos5•

É por este e outros motivos que Getell escreve que "Hobbes
resenta,
na história das idéias políticas, a posição mais extrema
rep
da, relativamente ao problema da soberania absoluta. Machiavelli
separa a política da moral e da religião, na prática. Hobbes coloca a
política por cima da religião e da moral, na teoria filosófica. A sobe
rania, na doutrina de Bodin, está limitada pelo Direito divino, pelo
Direito Natural e pelo Direito das Gentes; a soberania para Hobbes é
ilimitada e onipotente"6•
Entretanto, a condenação política da doutrina de Hobbes, abs
tração feita de sua utilidade histórico-pragmática, não nos deve levar
ao exagero de esquecer que foi ele o primeiro a firmar - no campo
do Direito Positivo - um princípio que ainda hoje é considerado
fundamental no Direito Público, a idéia de que o Estado é uma pes
soa, uma persona civilis cuja legitimidade decorre do fato de sua
própria existência, fato que ele procura demonstrar mediante a fic
ção do contrato social: "Cum una sit omnium voluntas pro una

persona civitas habenda est"7 •

Já na pena do criador do Leviathan, o Estado é o ilimitado, não
só o ordenador do Direito Positivo como o próprio criador da Justiça.

O soberano, para Hobbes, pode cometer uma iniqüidade, mas nunca
uma injustiça, porque a Justiça com o soberano se confunde, de sorte
que todas as leis escritas e não-escritas adquirem autoridade e força
pela vontade do Estado: "Onde não existe comunidade política
(commonwealth) nada é injusto"4•

2. Hobbes, Leviathan, cap. XV.
3. Compare-se Miguel Reale, Formação da política burguesa, cit., p. 140 e s.
4. Hobbes, Leviathan, Livros XIII e XVIII ; vide Miguel Reale, op. cit.
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5. R. Getell, Historia de las ideas políticas, cit., v. l , p. 360. No mesmo
sentido, W. W. Willoughby que conclui: "Os direitos do governo absoluto são
deduzidos deste contrato. E tal contrato, uma vez celebrado, não somente torna
absoluto o poder do dirigente ou dos dirigentes, como também todo direito - isto
é, todo o direito racional, baseado na razão (sic) - por parte do povo, de fazer
a revolução, está, segundo Hobbes, perdido para sempre". The ethical basis of
politicai authority, cit., p. 1 7 1 . Cf., também, Reinold Zippelius, Geschichte der
Staatsideen, cit., p. 90 e s.
.
6. Willoughby, op. cit., p. 169 e s.; Jellinek, Dottrina generale, ctt., p. 41 1 e
s. ; e Pollok, Storia della scienza politica, trad. de Brocchieri, Turit?, 1 923: �- 9 1 .
7 . Vide Miguel Reale , Formação da política burguesa, loc. ctt., e Otavto de
Faria, Maquiavel e Hobbes, in Estudos jurídicos sociais, 1933, v. 1, P· 3 1 .
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A noção de soberania que Hobbes apresenta é, na verdade, uma
forma desvirtuada de soberania, posta fora do Direito, acima do Di
reito. Muitos que hoje combatem a idéia de soberania combatem a
soberania do Leviathan, de cuj a existência mui justamente se
arreceiam. O que se não pode negar é, porém, a admirável coerência
de Hobbes: as suas convicções políticas e jurídicas formam um só
todo. Depois de Hobbes não encontramos sempre essa correspon
dência.

O RADICALISMO DE ROUSSEAU
181. Do contratualismo de Hobbes resulta a soberania do mo
narca absoluto. Rousseau, que se liga sob tantos aspectos a Hobbes
- especialmente pelo valor de ficção dado ao pacto inicial - assen
ta sobre o contratualismo a soberania do povo8 •
Racionalistas ambos, tanto o primeiro renovando a velha teoria
patrimonial do poder político como direito de propriedade do prínci
pe, quanto o segundo trocando o senhorio de um só pelo despotismo
da massa.
Hoje em dia, ninguém mais contesta a justaposição de elemen
tos despóticos e liberalistas na concepção rousseauniana do Estado.
Sob a aparência de um máximo de liberdade, Rousseau constrói um
Estado absorvente e tirânico, cabendo em parte razão a Duguit quan
do apresenta Jean-Jacques como o pai do despotismo jacobino e das
doutrinas de Kant e de Hegel9•

8. Outro ponto em que Rousseau se aproxima de Hobbes consiste em negar
que haja contrato entre o povo e o governante: o governo resulta do contrato, mas
não é parte do contrato; a convenção é feita tão-somente entre os particulares.
Sobre o aspecto ficcionista do contratualismo de Hobbes e Rousseau,
vide o nosso estudo a respeito em Horizontes do direito e da história, cit., 2.
ed., p. 1 28- 1 50.
9. Vide o interessante estudo de Duguit: J. J. Rousseau, Kant et Hegel, sepa
rata da Revue de Droit Public, 1 9 1 8, na qual se revelam, com grande acuidade, as
ligações entre o radicalismo francês e o estatalismo germânico. No mesmo senti
do Etienne Cayret, Le proces de I' individualisme juridique, Paris, 1 932, 1 .• parte.
Farias Brito diz que não se deve esquecer uma diferença essencial entre a doutrina
do contrato social de Rousseau e o fundamento pactista da doutrina de Kant, por224

Se Hobbes identifica o Direito com a vontade do soberano,
Rousseau - com impressionante paralelismo - só considera lei a
expressão da vontade geral que, por sua vez, é a expressão do eu
comum, o verdadeiro soberano. A vontade geral não pode ser delega
da, de sorte que toda forma de representação viola o princípio de
inalienabilidade da soberania.
Também para Rousseau o Estado é uma pessoa, um corpo so
cial em que se concretiza a vontade comum, ou seja, a vontade ver
dadeira e substancial de todos, contra a qual não podem prevalecer
pretensões transviadas por motivos acidentais.
A lei, diz ele, é a expressão da vontade geral, isto é, da sobera
nia, que é a própria essência do corpo político e representa a vontade
real de todos acima das divergências brotadas de falsas interpreta
ções das necessidades coletivas. Não se deve nunca esquecer o nome
de Rousseau quando se pensa no "culto da lei" que caracterizou uma
orientação política secular.
Sobre a identidade absoluta da vontade da maioria com a von
tade de todos e a vontade legítima e justa, Rousseau assenta a sua
teoria, concluindo que a soberania una, inalienável e indivisível cons
titui a única fonte legítima do Direito, ficando assim legitimado o
emprego da força para devolver ao caminho do justo os indivíduos
transviados, obrigando-os pela força a ser livres.
Ser livre significa, pois, viver de conformidade com a vontade
comum ou com a vontade da maioria, porque o Estado é a concreti
zação da liberdade, da liberdade real contra a qual só se podem con
trapor liberdades aparentes: "O cidadão consente a todas as leis, in
clusive àquelas aprovadas a despeito dele, e mesmo às que o punem
quando ele se atreve a descumpri-las. A vontade constante de todos
os membros do Estado é a vontade geral; é por ela que são eles cida
dãos e livres. Quando é proposta uma lei na assembléia do povo, o

quanto o acordo social na doutrina kantiana não resulta do arbítrio de cada um,
mas de uma lei transcendental ou do imperativo categórico pelo qual a vontade de
cada um deve-se harmonizar com a vontade de todos segundo uma lei geral de
liberdade. (A verdade como regra das ações, Pará, 1905, p. 106-7.) Dei Vecchio
observa, porém, que Kant não faz senão tomar explícita uma idéia já implícita na
imprecisão romântica da doutrina rousseauniana (Filosofia dei derecho, cit., v. 2,
p. 1 63 e s.).
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que se lhe pergunta não é exatamente sobre a respectiva aprovação
ou recusa, senão sobre a conformidade, ou não, da lei, à vontade
geral que é a da assembléia"1 0 •
O governo, que se constitui sobre a base do contrato social,
não é senão um instrumento da vontade geral, um órgão para exe
cução das leis que o povo diretamente estabeleceu. Quanto ao povo
soberano, desnecessário é traçar-lhe limites, pois ele não pode, de
maneira alguma, deixar de ser aquilo que deve ser: "porque o (povo)
soberano, sendo formado apenas pelos indivíduos que o compõem,
não pode ter interesse contrário àqueles; por conseqüência, o poder
soberano não tem necessidade alguma de garantias em face dos
indivíduos, porque é impossível que o corpo queira prejudicar os
seus membros, e logo veremos que ele não pode prejudicar ne
nhum em particular"1 1 •
Em última análise, a vontade do Estado ou a vontade geral é a
vontade da maioria e, praticamente, é a vontade dos que executam as
leis em nome do "eu comum". Nenhum Direito existe que não seja
vontade do Estado segundo a interpretação concreta de quem a exe
cuta: Direito é o produto de uma decisão, da decisão da maioria, e
todo ele se realiza sob a forma de lei.
Rousseau, por conseguinte, acaba reconstruindo - no outro
extremo do individualismo contratualista - todo o estatalismo da
doutrina de Hobbes, i sto depoi s de tentar em vão resolver
aprioristicamente a antítese liberdade-autoridade.
O povo tal como ele o concebe, legislando soberanamente sem
peias, é o Estado, criador do Direito que se confunde com a lei. O
Direito é a lei, a lei é a expressão da vontade geral, a vontade geral é
a vontade da maioria do povo que diretamente se governa; logo, o
Direito é a vontade do Estado1 2•

10. Rousseau, Contrat social, cit., Livro IV, cap. V. Consulte-se, ainda, Livro
I, cap. VII.
1 1 . Contrat social, Livro I, cap. VI.
1 2. Na doutrina de Rousseau, aliás, a unidade política que resulta do pacto
social é denominada "república" ou "corpo político". É ainda denominada "Esta
do" quando passivo, "Soberano" quando ativo e "Potência" no domínio das relações
internacionais. No radicalismo de Rousseau não há distinção precisa entre Estado e
Sociedade.

226

POSIÇÃO DE KANT E HEGEL
182. Já é ponto assentado definitivamente na história da Filoso
fia do Direito a decisiva influência exercida pela doutrina de Rousseau
sobre os princípios ético-jurídicos do mestre genial do idealismo
transcendental.
Kant, em perfeita coerência com o seu sistema filosófico colo
ca o indivíduo no centro da vida jurídica, concebendo o c�ntrato
social explicitamente como uma pura idéia para exprimir o funda
mento do Estado. Partindo desse ponto, vai ele, tal como já aconte
cera com Rousseau, descambar na afirmação do primado da autori
dade estatal: "uma lei exprime uma idéia deste princípio prático da

razão, que se deve obediência ao poder legislativo atualmente exis
tente, qualquer que possa ter sido a sua origem. Daí também esta
outra proposição: o chefe no Estado só tem direitos em face dos
súditos, não tem deveres"13•
Isto não obstante, não faltam escritores que apontam a doutrina
de Kant como uma das fontes do individualismo liberal. É que não
há poucos elementos em sua doutrina que possibilitam uma interpre
tação especial, destacados de seu sistema total de princípios. Em se
gundo lugar, não se deve esquecer que o criticismo, tal como está
consubstanciado na Crítica da razão pura, implica toda uma nova
maneira de colocar os dados do problema político-jurídico, maneira
esta que, no dizer de Lange, pode ser diversa da seguida pelo próprio
Kant. A filosofia kantista estabelece pontos de partida para diversas
interpretações do Direito, como se pode ver na doutrina de Kelsen, e
foi bem posto em relevo pela doutrina de Stammler, de sorte que não
seria paradoxal afirmar que o kantismo é liberal, não obstante as
preferências político-jurídicas de Kant14•

13. Kant, Méthaphysique du droit, trad. por Barni, 1 855, p. 1 78. Vide Duguit,
Traité, cit., I, p. 554, e F. Sartiaux, Mora/e kantienne et mora/e humaine, Paris,
19 17, p. 1 87 e s.
Sobre outros aspectos da Filosofia jurídico-política de Kant, vide nossos li
vros Horizontes do direito e da história, cit., p. 1 60 e s., e Filosofia do direito, cit.,
especialmente n. 232 e s.
14. Não se deve esquecer ainda que a sua concepção de Estado de Direito se
harmoniza admiravelmente com certas tendências liberais favoráveis ao Estado
de funções mínimas, reduzidas à tutela do Direito.
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Compreende-se, dessarte, que Duguit exagera quando põe Kant
e Hegel no mesmo plano de estatalismo. Em verdade, nem mesmo
acompanhando o desenvolvimento da doutrina de Kant na parte rela
tiva à Crítica da razão prática, assim como analisando os seus Ele
mentos metafísicos da doutrina do Direito, seria exato apresentá-lo
como um partidário da absoluta estatalidade do Direito, pois todo o
seu sistema jurídico pressupõe o princípio da liberdade como direito
natural e como condição de todos os outros direitos.
Aliás, se há algo de impressionante na doutrina de Kant é a sua
perene oscilação entre a ordem e a liberdade, revelando uma diutuma
preocupação no sentido de conciliar o direito inato de liberdade com
o imperativo da obediência, o que não lhe é dado alcançar devido a
seu apriorismo subjetivista, e dado o erro inicial de querer tudo ex
plicar partindo do indivíduo livre e igual por natureza15•
O que é inegável, porém, é a existência na doutrina de Kant do
germe do positivismo jurídico que reduziu o Direito à Lei e tomou
o Estado fonte única do Direito, contribuindo, de maneira podero
sa e quase decisiva, para que se generalizasse a caracterização do
Direito como regra destinada a reger as ações externas, em
contraposição à Moral que só cuida dos motivos das ações, isto é,
das ações internas.
O prestígio da lei na doutrina de Kant explica, em parte, a sua
afirmação de que não pode haver pretensões perante a lei, pois a lei
para ele não é uma limitação que o Estado impõe aos indivíduos,
mas é antes uma limitação que os indivíduos se impõem reciproca
mente para a concordância das autonomias respectivas.
O Estado representa, segundo Kant, um pacto em virtude do
qual os direitos individuais são postos sob a proteção de todo o povo,
que é o detentor da soberania.
A soberania reside no povo e se exprime como vontade geral
que dá origem à lei, devendo-se, por conseguinte, aceitar a soberania
como "poder de legislar". O poder de legislar pertence ao povo, mas

15. Confronte sobre essa oscilação do pensamento kantiano o nosso O Estado
moderno, p. 1 34 e s.
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povo o exerce por meio de representantes, de maneira que, em
última análise, a soberania é do Parlamento16•

É o Parlamento, como representante do povo - e neste ponto
se vê o abandono do radicalismo de Rousseau -, quem legisla sobe
ranamente. O povo, como povo, não se pode levantar em revolução,
nem impor sua vontade ao Executivo, mas o Parlamento tem o poder
de fazê-lo dentro dos limites legais.
O que o povo quer tem força de lei, é certo, mas essa vontade só
se pode manifestar por meio dos representantes eleitos pelos homens
ativos em condição de concorrerem, com liberdade, à constituição
do órgão legiferante. Sendo expressão da vontade de todos, não é
possível discutir se a lei é ou não é injusta; ela vale por si mesma,
pela sua expressão formal. A lei de Kant é a expressão do "verdadei
ro eu" e esse "eu verdadeiro", como pondera Giuseppe Rensi, vale
bem o moi commun de Rousseau 17•
Caracterizando, aliás, o Direito como norma de atos exteriores
sem correlação com os motivos de agir, Kant abre as portas ao
formalismo positivista e - em última análise - à doutrina do Esta
do como criador único do Direito Positivo.

183. Depois de Schelling, que considera o Estado um abso
luto no qual se harmoniza a liberdade com a necessidade por meio
da ordem jurídica, e após o estatalismo socializante de Fichte,
encontramos na doutrina de Hegel a máxima afirmação da potên
cia estatal.
Todas as vacilações de Rousseau e de Kant, empenhados em
conciliar a liberdade com a autoridade à luz de princípios racionalis
tas, desaparecem no sistema de Hegel, que pensa resolver o magno
problema identificando o Estado com a própria realização da liber
dade: "No Estado, escreve ele, a liberdade se faz objetiva e se realiza
positivamente ... O homem deve o que é ao Estado. Só neste tem a
sua essência. Todo o valor que o homem tem, toda a sua realidade

1 6. É interessante notar que o preclaro filósofo não aceita o parlamentaris
mo, considerando-o uma forma híbrida e violadora do princípio fundamental da di
visão dos poderes, garantia máxima das liberdades individuais.
17. Giuseppe Rensi, La filosofia deli'autorità, Palermo, 1920, p. 66 e s.
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espiritual, ele a possui mediante o Estado" 1 8 • É o pólo oposto do
contratualismo: não é o homem que cria o Estado, mas o Estado que
forma o cidadão.
De acordo com essa maneira de pensar, a soberania não pode
deixar de ser um absoluto, pondo-se como supremacia, tanto na or
dem interna como na ordem internacional. Não apenas supremacia
jurídica, mas supremacia ética.
A soberania é do Estado, diz Hegel, porque o povo só adquire
"consciência" no Estado:
"O Estado em si e por si é a totalidade ética, a realização da
liberdade. O fim absoluto da razão consiste em que a liberdade seja
real. O Estado é o espírito que está no mundo e nele se realiza como
consciência, ao passo que na natureza se realiza como alienado de si
mesmo, como espírito adormecido ..." "A marcha de Deus na terra,
eis o que faz com que o Estado seja; o seu fundamento é o poder da
razão que se realiza como vontade. Ao contemplar o Estado, não se
devem ter diante dos olhos Estados particulares, nem instituições
particulares: deve-se, antes, considerar por si a idéia (de Estado),
esse deus real" 19•

Hegel faz, portanto, o panegírico do Estado como grau mais
alto do espírito objetivo, acima do qual só há o absoluto: "O Estado,
como a realidade da vontade substancial que possui individual cons
ciência de si elevada à sua universalidade, é o racional em si e por si.
É nesta unidade substancial como absoluto e imóvel fim de si mes
ma que a liberdade alcança a plenitude de seus direitos, assim como
este fim último tem o mais alto direito em face dos indivíduos, cujo
dever supremo é o de serem membros do Estado"20•
Como cada Estado é a realidade imediata de um povo particular
e naturalmente determinado, e como eles se excluem como indiví
duos, resulta que a independência "faz da luta entre estes uma rela
ção de força, uma condição de guerra"21 •
Dessarte, por mais que o s hegelianos pretendam provar o con
trário mostrando o respeito de Hegel pela pessoa humana (Seja uma
pessoa e respeite os outros como pessoas) e a sua concepção de Esta
do como "realização da liberdade", não vemos como seja possível
não o considerar o mais alto expoente do estatalismo ético-jurídico,
o que, evidentemente, não se confunde com totalitarismo22•

A DOUTRINA DA ESTATALIDADE SEGUNDO JHERING
18. Hegel, Lecciones sobre la filosofia de la historia universal, trad. de J.
Gaos, Madri, 1928, v. 1, p. 82. Cf. Gentile, 11 concetto dello Stato in Hegel, in Nuovi
Studi, 193 1 , p. 321 e s. Gentile afirma, esquecendo-se de Hobbes, que o mérito de
Hegel consiste em ter descoberto e construído o conceito de Estado como "entità a
se stante", ao passo que antes dele o Estado só era considerado como "limite
all' assolutezza dell' individuo". Vide também Battaglia, Linee di sviluppo del
pensiero filosofico in Kant ed Hegel, Riv. lnt. Fil. Diritto, 1 93 1 , p. 62 1 .
19. Apud Mondolfo, ll pensiero moderno, Milão-Nápoles, 1930, p . 470. Cf.
Hegel, Lineamenti difilosofia dei diritto, trad. de Messineo, Bari, 1 9 1 3, §§ 257 e s.,
e Enciclopedia delle scienze filosofiche, trad. de Benedetto Croce, Bari, 1907, §§
535 e s. Chamamos aqui a atenção para as considerações que fizemos na nota 1
deste capítulo. A divinização que Hegel faz do Estado, no sistema geral de sua dou
trina filosófica, não pode induzir ao erro de considerá-lo um partidário do despotis
mo. Ele timbra, ao contrário, em fazer a defesa da personalidade e da liberdade de
cada cidadão, revelando o caráter bilateral do Direito. Consulte-se Lineamenti, cit.,
§§ 4 e 26 1 e nota respectiva, e Enciclopédia, §§ 539 e s. Sobre a idéia de liberdade
na doutrina de Hegel, consulte-se, Edward Caírd, Hegel, trad. de Vitali, Milão-Ná
poles, onde se mostra claramente a evolução do pensamento político hegeliano des
de os entusiasmos juvenis pela Revolução Francesa até a madura admiração pelo
Estado monárquico-constitucional.
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184. A rápida e sintética apreciação dos pontos capitais ou das
idéias mestras de Hobbes, de Rousseau, de Kant e de Hegel tomava
se necessária para a perfeita compreensão do pensamento, não mais
de filósofos ou de políticos, mas de juristas-filósofos eminentes que
lançaram as bases da "estatalidade do Direito".

Sobre o problema da positividade jurídica na doutrina de Hegel, vide em nos
so Horizontes do direito e da história, cit., o ensaio intitulado: Direito abstrato e
dialética da positividade na doutrina de Hegel.
20. Lineamenti, cit., § 258.
2 1 . Enciclopédia, cit., § 545.
22. Estatalismo que, como dissemos, não significa absolutismo. Quanto à
posição da moralidade na filosofia hegeliana e ao fato de a ter excluído da esfera do
espírito absoluto, incluindo-a no espírito objetivo que culmina no Estado, cf. Croce,
Saggio sullo Hegel, Bari, 1927, p. 202.

23 1

Em primeiro lugar, devemos notar que, pela própria natureza do
Direito, que é sempre uma delimitação, os cultores da Ciência Jurí
dica dão uma feição nova aos estudos sobre o Estado, não só afastan
do o imanentismo ético de Hegel, como dando mais senso prático ou
positivo às pesquisas. Em linhas gerais, a questão fica circunscrita à
esfera jurídica.
Essa orientação decorre, aliás, de uma necessidade intrínseca à
Ciência do Direito e que consiste em delimitar e autonomizar o seu
objeto de estudo, procurando para o Direito uma nota distintiva e
específica, de sorte a não invadir os domínios da Ética. É certo que
os mestres do positivismo jurídico facilmente se esqueceram de que
haviam implicitamente assumido uma posição ética, mas não é me
nos certo que, no mais das vezes, a preocupação de conduzir a pes
quisa segundo processos técnico-jurídicos impediu os absurdos do
estatalismo à maneira de Hegel. Em suma, o jurista - mesmo quan
do propenso ao estatalismo - conserva-se jurista, isto é, constrói,
no máximo, um Estado como prius relativamente ao Direito, ou en
tão, quanto ao Direito Positivo, sem atingir os valores éticos em si ou
transformar o Estado em uma expressão do Absoluto.
É o caso, por exemplo, de Jhering e de Austin.

185. Jhering é, antes de mais nada, um jurista, e um jurista que
procura evitar tanto as abstrações racionalistas quanto o irracionalismo
da Escola Histórica23• Daí caber razão aos que o apontam como um
precursor do culturalismo contemporâneo, porquanto, de um lado,
ele completa a Escola Histórica, abandonando seu processo instinti
vo e sonâmbulo da formação do Direito, pelo restabelecimento da
função criadora da vontade segundo uma lei geral de finalidade; e,
do outro, porque ele corrige os excessos do racionalismo, mostrando
o absurdo de se querer criar um Direito a priori, sem contacto com a
vida atual e com a história.
Hegel havia feito da história um desenvolvimento dialético se
gundo as leis gerais do espírito; Savigny apresentara a história do
Direito como resultado das forças imanentes no organismo social,
como expressão do "espírito do povo".

23. Quanto ao antagonismo entre a escola de Savigny e Hugo e os ensinamentos
hegelianos, cf. a nota de Recaséns Siches à Filosofia dei derecho de Dei Vecchio, p.
237 e s., e Hegel, Lineamenti di filosofia dei diritto, cit., § 3.0 e passim.
:.>
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Jhering compreende a necessidade de superar essas posições, e
só não consegue realizar esse intento devido ao fato de se conservar
no plano de uma filosofia empírica.
De qualquer forma, a sua doutrina marca um progresso notável,
constituindo
mera coincidência o fato de ter sido pressentida por
não
um jurista a linha da conciliação das tendências.

186. Jhering é o mais claro expositor da doutrina segundo a
qual o Direito se distingue da Moral pela natureza de sua sanção e
por se referir a atos exteriores do homem.
Ele define o Direito como "a forma da garantia das condições
de vida da sociedade, asseguradas pelo poder coercitivo do Esta
do", dizendo que dois elementos constituem a regra jurídica: a regra
(Norm) e a realização dessa regra mediante coação (Zwang).
Dessarte, não há direito outro além daquele que é formado por
um sistema de normas imperativas dotadas de coação, ou seja, ga
rantidas pela força social organizada do Estado. É a coação, e nada
mais que a coação estatal, que nos permite distinguir uma norma
jurídica de uma norma religiosa ou ética.
O Direito não se diferencia pelo seu conteúdo, pois o interesse
é variável através das idades e a força se põe a serviço dos mais
variados interesses: o que distingue o Direito é o fato do Estado em
prestar-lhe coação:
"A coação exercida pelo Estado constitui o critério absoluto do
Direito; uma regra de Direito desprovida de coação jurídica é um
contra-senso; é um fogo que não queima, uma tocha que não ilumi
na. Pouco importa que esta coação seja exercida pelo juiz (civil ou
criminal) ou pela autoridade administrativa. São Direito todas as
normas realizadas desse modo; todas as demais, ainda que universal
mente obedecidas, não o são. Só o chegam a ser quando se lhes agre
ga o elemento exterior da coação pública"24•

24. Jhering, Elfin en el derecho (Der Zweck im Recht), trad. de Leonardo
Rodrigues, Madri, p. 204. Compare-se esse trecho de Jhering com o de Edmond
Picard que considera a "proteção-coação" a "pedra de toque", o "talismã", o "estig
ma necessário e indelével", "um quase nada que é tudo", op. cit., Livro I, § § 1 2 a 22.

A conclusão dessa concepção jurídica que reduz o Direito à
coação é, em primeiro lugar, só admitir a existência do Direito Posi
tivo, em segundo lugar, só considerar Direito Positivo o Direito ema
nado do Estado, e, por fim, identificar a soberania com a fonte do

Direito.
Eis aqui o célebre trecho em que Jhering apresenta o Estado
como único detentor da coação e como fonte única e soberana do
Direito.
"O Direito de coação social acha-se nas mãos do Estado so
mente; é o seu monopólio absoluto. Toda associação que queira fa
zer valer os seus direitos contra os seus membros mediante a força
deve recorrer ao Estado, e este fixa as condições segundo as quais
presta o seu concurso. Em outros termos, o Estado é a fonte única do
Direito, porque as normas que não podem ser impostas por ele não
constituem 'regras de direito' . Não há, pois, direito de associação
fora da autoridade do Estado, mas apenas direito de associação deri
vado do Estado. Este possui, como é exigido pelo princípio do poder
soberano, a supremacia sobre todas as associações do seu território,
e isto se aplica também à Igreja"25•
Eis aí perfeitamente delineada a teoria da soberania como su
premacia absoluta do Estado quanto à criação do Direito. A sobera
nia, na doutrina de Jhering, confunde-se com a fonte primeira do
Direito. Embora não se encontre explicitamente a definição em sua
obra, é claro que a soberania para ele é "o poder exclusivo que tem o
Estado de criar o Direito", porque é o poder de exercer originaria
mente a coação, elemento diferenciador do fenômeno jurídico.
"O soberano detentor do poder", esclarece o grande romanista,
"devendo obrigar a todos os que possuem força inferior à sua, não
pode ter, acima dele, nada que o obrigue. Em um momento qual
quer do funcionamento da coação pública, o estado de coação deve
terminar por não deixar lugar senão ao direito de coação, como é
mister, por outro lado, que em um momento dado, o direito de co
ação chegue a seu termo e só fique em cena o estado de coação.

25. Jhering, op. cit., p. 20 1 .
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para todos os demais órgãos do poder público, o Estado e o direito
de coação coincidem"26•
Somente o soberano, por conseguinte, é o detentor originá
rio do direito de coação, podendo legislar sem outros limites além
dos que decorrem da própria vontade, isto no plano do Direito,
bem entendido, sem referência a possíveis limitações de ordem
ética ou política27•

A TESE DA ESTATALIDADE SEGUNDO JOHN AUSTIN
187. O jurista britânico John Austin é apontado por seus com
patriotas como o verdadeiro fundador da modema teoria jurídica da
soberania, embora não tenha sua obra exercido decisiva influência
no continente europeu.
Notabilíssima e original é, sem dúvida, a contribuição do mentor
da Analytical School, mas há demasia de patriotismo quando se pre
tende apresentá-lo como o "filósofo político que expôs de maneira
mais completa o aspecto legal da soberania"28•

26. Jhering, op. cit., p. 207. Jhering lembra, a propósito, que em Roma os
magistrados não autorizavam nenhuma coaçãojudicial contra os detentores do po
der público: "ln jus vocari non opportet... magistratus, qui imperium habent, qui
coercere aliquem possunt et jubere in carcerem duci" (ibidem).
27. É necessário observar que também Jhering não liga o seu estatalismo
jurídico a nenhuma concepção política absolutista. Verifica-se, dessarte, o fato por
nós observado, no início deste capítulo, de uma teoria jurídica adquirir fisionomia
própria até ao ponto de se olvidarem os motivos políticos e éticos originários. Jhering
não admitiria que os princípios jurídicos de sua tese não estivessem em harmonia
com esta sua condenação formal da onipotência do Estado rousseauniano: "Apesar
da forma pomposa que se compraz em revestir, apesar destas grandes palavras de
bem do povo, de busca dos princípios objetivos, de lei moral etc., a noção da onipo
tência do Estado, absorvendo tudo e criando tudo por si mesmo, não é senão o
verdadeiro produto do arbítrio, a teoria do despotismo, pouco importando que seja
aplicada por uma assembléia popular ou por um monarca absoluto. Admitir tal teo
ria é para o indivíduo uma traição para consigo mesmo e para com seu destino, um
suicídio moral". (Esprit du droit romain, cit., Livro II, t .• parte, tít. II.) A teoria da
auto-limitação da soberania é o artifício de que Jhering vai lançar mão para harmo
nizar a sua concepção jurídica com a sua concepção política.
28. Vide Laski, El Estado moderno, v. 1, p. 45 e s. Getell, op. cit., p. 1 76 e s.
e especialmente W. J. Brown, The austinian theory of law, Londres, 1 9 1 2.
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O que Austin se propõe realizar é aplicar ao Direito, segundo o
exemplo de Hobbes, um método exclusivamente lógico e formalista,
separando a doutrina da soberania dos motivos históricos e éticos
que produzem as diferentes formas de poder. Os seus trabalhos apre
sentam, assim, um cunho essencialmente técnico, construindo o sis
tema de Direito positivo por um processo de abstração depois levado
ao exagero pela escola de Gerber. Mas, enquanto os juristas
germânicos extremam-se na criação da jurisprudência pura, Austin
tenta conciliar os princípios do utilitarismo com a orientação positi
va, daí resultando vantagens e defeitos peculiares ao seu sistema.
Em primeiro lugar, Austin delimita o campo da análise jurídica
ao Direito Positivo entendido como o Direito emanado do Estado ou
permitido pelo Estado.
A soberania austiniana, no dizer de Pollok, é o "potenciamento
da teoria de Hobbes", mas parece-nos mais exato afirmar que Austin
é um Hobbes legalizado, transposto para a esfera exclusiva de um
sistema lógico de normas29•
Com efeito, segundo Austin, soberano é o poder que não tem
outro acima de si, e o Estado é "uma ordem legal onde existe uma
autoridade determinada que atua como fonte suprema do poder".
Em segundo lugar, as suas decisões valem formalmente, por si, pou
co importando o fato de serem contra as normas éticas e as exigên
cias da justiça: a lei obriga tão-somente em razão da competência do
órgão que a edita. O único limite à soberania é aquele que o soberano
mesmo se impõe, obedecendo voluntariamente à lei positiva por ele
criada. Por conseguinte, o Direito é a expressão da vontade sobera
na, e a soberania é o poder absoluto de emanar direito positivo.
"Em algum lugar dentro do Estado", escreve Stephen Leaccock,
fiel às linhas gerais da doutrina austiniana, "existirá uma pessoa ou
um corpo de pessoas cujos comandos receberão obediência. Moral-

29. Vide Pollok, Storia delta scienza politica, cit., p. 1 54. Cf. P. W. Ward,
Sovereignty, Londres, 1 928; Bryce, Studies in history andjurisprudence, cit., 1 90 1 ,
v. 2, Ensaio X ; Dicey, Law ofconstitution, cit.; Stephen Leaccock, Elements ofpoliticai
science, cit., esp., p. 50.
Sobre as relações entre o pensamento de Austin e Ke1sen, vide os reparos
deste autor em sua General theory of law and State, Harvard University, 1 946.
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mente falando, estes comandos poderão ser justos ou injustos, e as
pessoas no poder poderão encontrar-se em posição de editá-los ou
em virtude de consenso geral ou mediante o uso de força física. Em
cada caso, porém, estarão prontos para efetivar seus comandos por
meio de coação atual. Havendo tal corpo, então existe Estado. E os
comandos assim produzidos se denominam leis. Uma lei, pois, é um
comando emanado pelo Estado ..."
"Um limite legal deve significar algo imposto por uma autori
dade produtora de normas jurídicas. Ora, a autoridade produtora de
normas jurídicas é o poder soberano do Estado; assim, todo e qual
quer limite posto ao seu próprio poder teria de ter removido tão logo
parecesse conveniente fazê-lo. O poder de editar normas jurídicas da
entidade emanadora de direito é, portanto, de uma necessidade sem
limites. O Estado, por outras palavras, é legalmente soberano30."
A soberania, em última análise, é "the law-giving power" ("o
poder de editar o direito"), devendo o Estado ser considerado sobe
rano do ponto de vista do Direito Positivo, sem que isto implique
absolutamente a negação de limites de ordem ética. Lei é o que o
Estado declara ou então permite, porquanto, esclarece Austin, "o que
o soberano permite ele ordena".
Partindo dessa concepção de lei e de soberania, Austin podia
chegar à afirmação de que a soberania pertence ao Estado, mas o seu
espírito, conformado segundo os princípios do utilitarismo, evitou
essa conclusão abstrata, preferindo desviar a questão para saber a
que órgão, de maneira concreta, compete a soberania no Estado.
Confundindo, dessarte, o problema da soberania do Estado com
o problema da soberania no Estado, Austin concluiu pela aceitação
- aliás tradicional - da soberania legal do Parlamento, ou, de ma
neira mais precisa, do Rei no Parlamento.
Foi contra essa orientação formalista de Austin que se levanta
ram - em movimento paralelo ao de outros autores em outras partes

30. Stephen Leaccock, op. cit., p. 49. Cf. Willoughby, Thefundamental concept
ofpublic law, Nova York, 1 934, p. 7 1 e s . ; Francis Wilson, A re1ativistic view of
sovereignty, in Politicai Science Quarterly, 1 934, v. 49, p. 386 e s. Na mesma revis
ta, v. 42, 1927. John Dickinson, A working theory of sovereignty, cit., por Wilson.
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do mundo - de um lado os que julgam insuficiente uma concepção
exclusivamente legal da soberania, mas não abandonam a tese da
estatalidade do Direito3 1 ; e, do outro, os partidários do pluralismo
jurídico, tal como Maitland e Laski32•

O ESTATALISMO JURÍDICO DE JELLINEK
188. Idéias análogas às de Jhering e de Austin encontramos
amplamente desenvolvidas por parte dos mestres da Escola técnico
jurídica, os quais acentuam ainda mais a orientação positivista e
formalista até culminar no monismo de Hans Kelsen33•
Já tivemos oportunidade de apreciar alguns pontos capitais da
Escola técnico-jurídica, de sorte que o nosso trabalho pode limitar
se à apreciação do poder do Estado ou da soberania em face do Di
reito Positivo.
Segundo a referida escola, o Estado é possuidor de personalida
de jurídica, é capaz de querer e de realizar atos com valor jurídico, e
a soberania não é o poder do monarca ou do povo, mas sim uma
qualidade peculiar ao poder estatal, embora nem sempre o acompa
nhe; é a qualidade peculiar ao poder capaz de determinar-se por for
ça exclusiva da própria vontade.
Deixando de apreciar o valor da distinção feita pelos mencio
nados autores, entre poder estatal e soberania, passemos a conside
rar apenas o poder estatal soberano que, como eles mesmos reco
nhecem, constitui o elemento distintivo de um Estado perfeito.
O Estado é o titular da soberania, isto é, é dotado de um poder
de dar ordens incondicionadas, e, segundo a sua doutrina, exerce a
coação em toda a sua plenitude: "Herrschen significa comandar de

3 1 . Cf., atrás, cap. V, n. 17 e 25 e respectivas notas.
32. Cf., infra, cap. VIII.
33. Aos que estranham o fato de denominarmos "positivista" um sistemajurí
dico, como o de Kelsen, cuja orientação filosófica é o neokantismo, lembramos
que a expressão deve ser tomada em sentido técnico especial: "positivista" é toda
doutrina que, além de não admitir Direito outro que não o Positivo, exclui como metajurídicas - todas as questões relativas aos valores e aos fins.
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uma maneira incondicionada", escreve Jellinek, "e significa também
poder exercer a coação em toda a sua plenitude; é a Staatsgewalt,
poder de vontade que jamais se determina a não ser por si mesma, e
nisto consiste precisamente a soberania"34•
O Estado soberano, podendo livremente usar de seu poder de
coagir, é o criador do próprio Direito, Direito que uns identificam
com todo o Direito, ao passo que outros, como Jellinek, reconhecem
que constitui apenas o Direito por excelência, o Direito plenamente
garantido.
"Do ponto de vista positivo", escreve Jellinek, "a soberania con
siste na capacidade exclusiva, para o poder estatal, de impor a sua
vontade, enquanto soberano, ( ... ) de determinar em todos os sentidos
a própria ordem jurídica. O poder soberano é sem limites tão-somen
te neste sentido que nenhum outro poder pode juridicamente impedi
lo de mudar o seu ordenamento jurídico"35•
Laband, em uma fórmula que mereceu aplausos quase que unâ
nimes, sintetizou o pensamento de seus colegas dizendo: soberania

6
é a competência da competência3 •

Isto quer dizer que a soberania é o poder que tem o Estado de
criar livremente o Direito Positivo, de conservar ou transformar o
Direito Positivo, como Jellinek explica com toda a clareza.

189. G. Jellinek sustenta a tese de que toda e qualquer forma
ção do Estado que se desenrola independentemente do Direito é sem
pre um fato insuscetível de qualificação jurídica, tanto inicialmente
entre os povos primitivos como hoje em dia, quando um novo Estado
surge no seio da comunidade internacional.
Dessarte, primeiro nasce o Estado e, só então, se lhe agrega o
Direito, pois "a existência do Direito depende da presença de uma
organização que o realize'm.

34. Jellinek, L' État modeme et son droit, cit., II, p. 1 34.
35. Jellinek, op. cit., p. 136.
36. Laband, II diritto pubblico deli' impero germanico, trad. de Ranelletti e
Siotto Pintor, Turim, 1 906, v. 1 . Cf. a crítica de Villeneuve, in Théorie générale, cit.
37. Jellinek, op. cit., v. 2, p. 1 29. Vide Miguel Reale, Fundamentos do direito,
p. 93, nota 102.
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O Direito Internacional é irrelevante para a formação de um
Estado, porque esse direito obriga aos Estados tão-somente quando
estes já existem e estão em condição de reconhecê-lo. O Direito das
Gentes, diz Jellinek, não tem força para constituir um Estado, e não
seria Estado um corpo político, que não se constituísse apenas em
virtude de sua vontade, de sua essência interior. O que o Direito In
ternacional pode fazer é, no máximo, estabelecer as condições se
gundo as quais os outros Estados podem ou não se negar a reconhe
cer uma comunidade como Estado.
Por outro lado, o Direito Público não explica igualmente o pro
cesso de formação do Estado porque o Estado deve primeiro existir
para depois criar o Direito.
"O Estado, antes de tudo, é uma formação histórico-social de que
o direito simplesmente vem acompanhado; essa não pode criá-lo, mas,
ao revés, é a condição essencial para a existência deste. Fatos jurídicos
precedem a geração dos indivíduos humanos e a eles se ligam; mas o
ato gerador, por si mesmo, está completamente fora do direito"38•

190. Notemos, desde logo, o abrandamento que Jellinek faz à
doutrina da estatalidade do Direito, ao mesmo tempo que põe a for
mação do Estado como um processo de puro fato.
Diz ele que o Estado não pode criar o Direito, visto como é
apenas uma condição essencial de sua existência, quando sustentara
antes que o Estado deve primeiro existir para depois criar o Direito.
Entretanto, examinando melhor o pensamento do autor, vemos que a
contradição é apenas aparente.
Com efeito, Jellinek distingue entre o Direito dotado de garan
tia genérica e o Direito Positivo dotado de garantia especificamente

38. Jellinek, Dottrina generale, cit., p. 5 1 2 e 5 1 3 . "Na grande maioria dos
casos, a formação de novos poderes estatais baseia-se sobre acontecimentos que
excl�em a priori toda possibilidade de qualificação jurídica" (p. 6 1 9). No mesmo
sentido, Laband, L' impero germanico, cit., I, p. 74. Cf. Fischbach, Teoría general
d�l Estado, Barcelon��;. 1929, p. 56 e s. e Ranelletti, Principii di diritto amministrativo,
ctt., p. 1 7 1 on e se le que "o ordenamento estatal, em sua constituição primitiva, é
:
uma orgamzaçao apenas de fato. Em seguida, entretanto, a sua organização, bem
como todo o seu ordenamento, vem regulada por normas jurídicas e assume, deste
modo, caráter jurídico". Idem Groppali, Dottrina de/lo Stato, cit., p. 165.

�
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j urídica (a coação), e diz que o Estado não pode criar aquele, embora
seja indispensável e essencial à sua existência, ao passo que o outro
é todo criado pelo Estado.
Admite, por conseguinte, a possibilidade de um Direito extra
estatal, mas acrescenta que só no Estado existe Direito Positivo39•
Fora do Estado, diz ele, existem forças sociais que oferecem
também garantias à validade efetiva do Direito, tais como os costu
mes, as regras particulares de convivência, as associações religiosas,
a imprensa, a literatura etc., forças essas que exercem ação mais de
cisiva do que a própria coação jurídica.
Quando uma norma, além das garantias gerais que lhe dão o
caráter de norma jurídica, adquire o reforço da garantia especial de
nominada coação estatal, então essa norma torna-se plenamente ga
rantida. Ora, a tendência que se observa na evolução histórica é exa
tamente no sentido de se admitirem como jurídicas só as normas que
resultam de uma decisão positiva ou negativa do Estado.
Jellinek reconhece, pois, que o Direito não tem sido, através da
história, negócio exclusivo do Estado e acrescenta que se o Estado
fosse a única associação humana - então seria lícito considerá-lo
fonte única do Direito ou, pelo menos, da realização do Direito40•
Observa em seguida que, à luz da evolução histórica tão bem
estudada por Sumner Maine e Fustel de Coulanges, o Direito pri
meiro se forma em círculos menores, para depois se estender a cír
culos sociais mais extensos, até alcançar um estádio de Direito fe
deral, o qual existe acima dos grupos federalizados, embora estes
não abram mão de seus direitos particulares. Só mais tarde é que o
Direito se apresenta como expressão por excelência de um poder
soberano41 •

39. Parece-nos, à vista do exposto, que não assiste razão a Dei Vecchio quan
do coloca Jellinek ao lado de Gierke, dizendo que ambos sustentam a concomitância
da formação do Estado e do Direito (Saggi intorno alio Stato, Roma, 1 935, p. 1 6,
nota). Vide, a propósito, a crítica que Jellinek faz a Seidler e a Gierke in Dottrina
generale, cit., p. 656, nota 1 .
40. Jellinek, Dottrina generale, cit., p. 605 e s. e 656 e s.
41. Jellinek, loc. cit. Compare-se esta passagem de Jellinek com a doutrina da
integração exposta supra, cap. V.
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Com efeito, no Estado, existe uma tendência a uma absorção
cada vez maior dos meios de coação, e tal processo se verificou de
tal maneira que o Estado já é hoje o único detentor do poder de dis
tribuir a coação.

Com isto, não toda a formação do Direito, mas toda a prote
ção do Direito juridicamente ordenada fica sendo incumbência do
Estado. O Poder Judiciário passa exclusivamente para as suas mãos,
de sorte que toda a jurisdição lhe pertence. Torna-se, finalmente,
direito do Estado o de regular o Direito que vigora dentro de suas
fronteiras.
Dessarte, conclui Jellinek, no Estado Moderno todo o Direito
divide-se naquele que é criado pelo Estado e naquele que é permi
tido pelo Estado, uma vez que a criação de um Direito garantido
pela coercibilidade constitui, hoje em dia, monopólio exclusivo do
Estado.
Fora do Estado pode existir, sim, Direito, mas como simples
coordenação social sem garantia jurídica específica, valendo tão
somente em virtude de garantias sociais. Só o Estado pode garantir
juridicamente porque "a coação jurídica, destinada a realizar o Di

reito, emanação que é do poder soberano, pertence exclusivamente
ao Estado". Fora do Estado só há Direito por concessão ou reconhe
cimento de autonomia por parte do próprio Estado42•

191. Em conclusão, Jellinek mitiga a tese absoluta de Jhering,
limitando-se a apresentar o Direito Positivo como criação do Estado,
e a soberania como a capacidade de autodeterminação e de auto
obrigação jurídicas.
Prosseguindo, porém, na análise do pensamento de Jellinek, é
que percebemos o valor exato desses princípios, inegavelmente ori
ginais.

42. Jellinek, Dottrina generale, p. 655 e s. Note-se que Jellinek substitui o
conceito de coação pelo de garantia, como elemento distintivo do Direito. Em sua
doutrina, a coercibilidade é uma subespécie da garantia. A garantia jurídica constitui
monopólio do Estado e opera - poder-se-ia dizer - como segunda instância rela
tivamente à validade das normas garantidas por um complexo de forças sociais. Cf.
Del Vecchio, II concetto dei diritto, Bolonha, 1 906, p. 1 1 1 e s.

Concebendo o Estado como uma pura formação histórico-so
cial, insuscetível de qualificação jurídica, o grande constitucionalista
é forçado a ver no Direito uma emanação da organização estatal, da
qual decorrem até os direitos essenciais à pessoa humana: "Um ser
vivo", afirma ele de acordo com toda a escola de Gerber, "é elevado
à condição de pessoa, de sujeito de direito, antes de mais nada pelo
fato do Estado lhe atribuir (sic) a capacidade de requerer de maneira
eficaz a tutela jurídica estatal. É o Estado, por conseguinte, quem
cria a personalidade . . ." "Da qualidade de homem, histórica e
logicamente resulta, como conseqüência necessária, somente o de
ver, e não o direito relativamente ao Estado"43•

O ESTATALISMO JURÍDICO DE JELLINEK A KELSEN
192. A doutrina de Jellinek foi a que pareceu melhor corres
ponder às realidades histórico-sociais de sua época. Ela representou,
nas 4 primeiras décadas deste século, quase um armistício entre os
estatalistas absolutos e aqueles que separavam o Direito do Estado
afirmando a existência de direitos naturais inatos anteriores à organi
zação estatal.
Pode-se dizer que, em geral, a tese do Estado criador do Direito
ficou limitada ao Direito Positivo, mas não é menos verdade que a
tendência, até há pouco tempo dominante, foi no sentido de se consi
derar Direito apenas o Direito Positivo. Voltava-se assim, por outra
via, à tese da absoluta estatalidade do Direito.
No fundo, o reconhecimento de que o Estado só cria Direito
Positivo não altera em grande cousa a teoria absoluta, porque por
Direito Positivo se entende, de maneira estática, a legislação, o con
junto sistemático das normas garantidas pela autoridade pública e
aquilo que a lei permite, relegando-se, em geral, para uma esfera

43. Jellinek, Sistema, cit., p. 3 1 e s. e 92 e s. Cf. com a afirmação de Kant
citada atrás, no § 1 82. Não fosse a sua concepção formalista do Direito, e a redução
do Direito Positivo a Direito estatal (que também chamamos Direito Objetivo), não
seria de todo inaceitável a doutrina de Jellinek, o qual ocupa, aliás, uma posição
moderada na corrente do estatalismo germânico.

secundária, o estudo do Direito "não positivo", isto é, que não seja
direta ou indiretamente legal.

é a vontade de quem põe em ato o Direito, ou seja, que o fim do
D ireito e o Estado"45 .

Ranelletti escreve, por exemplo, que "em nossa modema socie
dade, o Direito está essencialmente ligado ao Estado; isto é, o Direi
to é posto diretamente pelo Estado, ou também por outros entes aos
quais o Estado reconheça essa possibilidade - tal como ocorre com
o costume - interpretando-se e exprimindo-se mediante normas de
organização os comportamentos e as exigências sociais que já apon
tamos. Fora e independentemente da vontade do Estado, em nossa
sociedade, não existe Direito . Qualquer outro ordenamento e tam
bém os preceitos dele emanados em virtude da própria organização e
do regulamento da própria atividade, ou de seus próprios membros,
ou dependentes, somente podem assumir caráter jurídico dentro no
Estado se este os reconhecer como tais, no âmbito dos limites do
ordenamento que é o seu próprio".

193. A máxima expressão da doutrina que estamos expondo
é
nos dada, porém, pela Escola de Viena, na qual o formalismo al
cança o seu ponto culminante, com a eliminação do dualismo entre o
Estado e o Direito.

O ilustre mestre italiano acrescenta:
"Falamos, é claro, do ponto de vista jurídico-positivo, isto é,
para determinar o Direito vigente em um país, relativamente aos ór
gãos do Estado, aos seus cidadãos e aos seus súditos. A investigação
de se aqueles outros ordenamentos e as normas editadas por eles
tenham, em si, as características que se reconheçam como próprias e
específicas ao direito, e que, assim, constituam direito (objetivo) por
si mesmas, é investigação filosófica, estranha e irrelevante para a
doutrina jurídica positiva"44•
Em contraposição a estas afirmações moderadas de Ranelletti
só em parte análogas às de Orlando e Del Vecchio, alguns juristas na
época do Fascismo, se manifestaram peremptoriamente pela
estatatidade absoluta do Direito, restabelecendo os princípios do
estatalismo de Hegel.
Giuliano Mazzoni, por exemplo, sintetizando o pensamento
próprio, o de Falchi, o de Perticone etc., escreve que "a estatalidade

·
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A teoria de Kelsen, como já tivemos oportunidade de expor, eli
mina o problema Estado-Direito, fundindo-os, de sorte que o Estado é
0 Direito (Direito Positivo) e o Direito é o Estado, isto por fidelidade
ao princípio neokantiano, vigorante na Escola de Marburgo, segundo
0 qual é o método que põe ou constitui o objeto, ou, por outras pala
vras, o objeto do conhecimento está imanente no método adotado.
Assim sendo, dissente ele de Jellinek quando visa atingir, por
meio de dois métodos distintos (o jurídico-formal e o sociológico)
um único objeto, por parecer-lhe que, sob o prisma jurídico, o Esta
do não pode ser senão uma "entidade jurídica", como "expressão
metafórica do valor objetivo da ordem normativa", ou "expressão
personalizadora da unidade do ordenamento jurídico".
Ao lado desse conhecimento jurídico do Estado pode haver
outros, mas constituirão diferentes e distintos campos de ciência,
pois o jurista, como o rei Midas, converte em Direito tudo o que
passa sob a ação de seus métodos.
O mundo kelseniano do Direito é um mundo monista formado
por uma série de ordenamentos subordinados a uma hierarquia de graus
sucessivos (Stufenbau der Rechtsordnung) de extensão e eficácia de
crescentes, desde o ordenamento internacional até ao Estado, às enti
dades autárquicas, às pessoas jurídicas públicas, às fundações etc.
"Dessarte, a ordem jurídica aparece formada unicamente por
normas que emanam umas das outras em virtude de delegação, des
de a norma fundamental mais geral (Ursprungnorm), que é repre-

é 'substância' do Direito, de maneira que se pode dizer que o Estado
44. Ranelletti, /stituzioni di diritto pubblico, cit., p. 3, nota 1 . No mesmo
sentido, Donato Donati, II problema delle lacune deli' ordinamento giuridico, Mi
lão, 19 10, p. 3 1 e nota 1 .
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45. Mazzoni, op. cit., p. 2 1 e s. Vide Rovelli, Sulla statualità del diritto, in
Studi in onore di Ranelletti, II, p. 210 e s.; Perticone, Teoria dei diritto e de/lo Stato,
cit., e II diritto e lo Stato, Milão, 1937; Falchi, La realtà de/lo Stato, cit., p. 426 e s.;
Del Vecchio, Sulla statualità del diritto, in Saggi intomo a/lo Stato, cit., Roma,
1935; Orlando, Recenti indirizzi circa i rapporti fra diritto e Stato (Riv. di Diritto
Pubblico, 1926, 1 , 273).
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sentada pela norma pacta sunt servanda e que é como uma hipótese
de natureza racional, até atingir as normas que regulam o Estado, as
pessoas jurídicas, os atos privados etc., diferenciando-se entre si
apenas quanto à forma (gerais ou individuais), pois são substan
cialmente idênticas, porquanto umas recebem das outras a sua for
ça obrigatória"46•
A soberania, nesse sistema, uma vez admitida a hipótese do
primado do Direito interno, significa apenas que as normas do Esta
do valem por si mesmas, de sorte que dizer soberania é dizer "exclu
sividade da validade de um sistema normativo".
Uma norma é jurídica quando estabelecida por uma determina
da a�toridade com atribuições para fazê-lo, e, se perguntamos por
que 1sto acontece, Kelsen responde que "achamo-nos, como pressu
posto básico de toda essa argumentação, perante uma 'norma funda
mental' , que qualifica a este último fato como 'fato fundamental"'.
"Mais além desta norma fundamental", prossegue ele, "mais
além desta proposição jurídica originária já não se pode perguntar
por seu ulterior fundamento, em virtude, precisamente, de seu cará
ter de 'pressuposto' . E nesse pressuposto é que radica o que se cha
ma a soberania da ordem jurídica estatal, constituída por dita norma
fundamental "47•

46. Groppali, op. cit., p. 1 63 .
47. Ke1sen, Teoría general de! Estado, p. 1 35-6. Heller, com muita ironia
critica a paradoxal identificação do Estado com o Direito e conclui: "Essa aparênci
é destruída at�avés da afirmação, que a Teoria geral do Estado sem Estado, de Kelsen,
comprova-se mexeqüível, por isso que ela é simultaneamente uma doutrina jurídica
se� D reito uma ciência normativa sem normatividade e um positivismo sem
;,
.
positlVldade . Heller, Staatslehre, cit., p. 1 98.
A identificação kelseniana entre Direito e Estado não exclui, repetimos, que
.
se possa estudar a realidade estatal no plano sociológico ou no político. O discutível
na teoria de Kelsen é, a nosso ver, exatamente a extrapolação do elemento normativo
para considerá-lo in abstracto, em seu puro valor formal, sem conexão com os fatos
que o condicionam e os valores que lhe dão conteúdo .
Nos últimos anos, porém, tem-se atenuado esse destaque entre o Direito puro
e o mundo dos comportamentos humanos, quer pela maior atenção dispensada ao
problema �a �fic cia social (cf. General theory oflaw and State, Nova York, 1 946),
quer pela dis�mçao entre norma e regra de direito (a primeira garantida pelo poder),
quer, outrossim, pelo estudo da ordem gradativa das normas sob o prisma dinâmico.
Vide Miguel Reale, Filosofia do direito, v. 2, com referência à 2.• edição da Teoria
pura do direito, de Kelsen.
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Em palavras pobres, quer dizer que só se pode considerar váli
único sistema normativo, e que deve ser considerado válido
um
do
ele
sistema que emana de uma autoridade reconhecida com tal
só aqu
competência.
Praticamente - abstração feita do formalismo e da explicação
- o Direito é o Estado, é o conjunto das normas emana
otética
hip
das por um órgão governamental, de sorte que Hans Kelsen volta ao
estatalismo de Jhering, mas num plano puramente lógico-formal.

A ESSÊNCIA DO PROBLEMA DA ESTATALIDADE
DO DIREITO
194. Apreciando os diferentes matizes da doutrina do Estado
criador do Direito, parece-nos lícito afirmar que entre os seus parti
dários existe um denominador comum que é exatamente a concep
ção puramente jurídica da soberania.
Todos eles estão acordes em declarar soberano apenas aquele
poder que é capaz de autodeterminação e de auto-obrigação jurídi
cas, ou seja, o poder capaz de modificar e orientar o próprio ordena
mento jurídico sem empecilhos de espécie alguma, externos ou in
ternos.

É soberano, asseveram eles, o Estado que tem a competência da
competência, que determina por si mesmo os seus direitos, que por
si mesmo se obriga a obedecer ao Direito e põe, em suma, o Direito
como criação sua.
Todas as definições de soberania, dadas pelos que aceitam a
tese do Direito resultante do Estado, podem ser, em última análise,
reduzidas a esta: soberania é o poder originário e exclusivo de pro

duzir Direito Positivo.
Em verdade, todos os partidários da estatalidade lógica ou ab
soluta do Direito ou do Direito Positivo são propensos a admitir,
quando não o admitem de maneira categórica, que só há e só pode
haver um sistema de Direito, o sistema emanado da soberania esta
tal, concebendo esta, à maneira de Austin, como "a law-giving

power".
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Devido ao fato de só admitirem um único sistema de Direito,
essas concepções são chamadas monistas, sendo o monismo absolu
to realizado pela teoria de Kelsen, cujo sistema é a expressão mais
conseqüente dessa orientação científica.
O monismo jurídico se confunde, pois, com o estatalismo ab
soluto do Direito, mas não deve ser confundido com a tese da esta

ta/idade do Direito em geral.
A estatalidade do Direito pode ser aceita também por aqueles
que não concordam com a doutrina de que só há Direito como ema
nação do poder soberano.
O monismo, como observa o Prof. Coker, caracteriza-se pela
aceitação dos seguintes elementos: 1 numa sociedade determinada
há somente um único sistema para ordenar e fazer cumprir os direi
tos individuais; 2. o nome usual dado à organização que compreende
essas instituições é Estado; 3. dentro de uma organização como essa
existe um soberano jurídico, um órgão ou um grupo que detém o
controle jurídico supremo sobre os demais órgãos do Estado; 4. e o
Estado tem utilidade prática e moral como agência de unificação e
coordenação dos grupos em cooperação na sociedade"48 •
"

.

Em última análise, o essencial é dizer que, segundo o monismo,
só o sistema legal posto pelos órgãos estatais deve ser considerado
Direito Positivo, não existindo positividade fora do Estado e sem o
Estado.

culiar capacidade que o Estado detém para reconhecer o que deverá
ser o direito"49•

195. Pois bem, a tese da estatalidade do Direito pode ser aceita
em sentido diverso, primeiro como expressão de uma exigência de
ordem prática, atendendo à garantia e à segurança que devem cercar
as atividades dos homens em sociedade, especialmente no círculo
social da Nação e, em segundo lugar, como expressão de uma lei
geral de tendência.
Devemos, por conseguinte, distinguir, cuidadosamente, duas
maneiras de apreciar a estatalidade do Direito.
Uma é peculiar ao monismo e se caracteriza pelo estabeleci
mento entre o Estado e o Direito de uma identidade ou de uma rela
ção de antecedente a conseqüente, apresentando o Estado como per
sonificação do Direito ou como criador do Direito, excluindo toda e
qualquer idéia de garantia jurídica fora do Estado.
Esta doutrina pode ser de monismo absoluto (Estado = Direito)
de estatalismo geral (o Estado cria o Direito) ou de estatalismo par
cial (o Estado só produz o Direito Positivo).
A tese da estatalidade apresenta, por outro lado, uma feição
especial, relativista e pragmática, quando não vai além da verifica
ção de que não é possível ordem e segurança sem o primado de um
sistema de Direito, apresentando o Estado, não como idêntico ao
Direito ou criador do Direito, mas como "lugar geométrico da

"O Estado monista", explica Francis Wilson, "é o Estado de
Direito, o Rechtsstaat, que se movimenta dentro do quadro das nor
mas jurídicas. A produção e a execução do direito é o método carac
terístico de sua ação política; realmente, o Estado alcança a sua uni
dade jurídica por exercer o monopólio do poder de dizer o que é o
direito. O absolutismo do Estado, para o monista, é geralmente tão
simples como o absolutismo legal, o que é mais negativo do que
positivo na medida em que impede qualquer outro grupo de capaci
tar-se para editar normas jurídicas em paridade formal com o Esta
do. Neste sentido de máxima largueza, portanto, a soberania é a pe-

positividade jurídica".

48. F. W. Coker, The technique ofthe p1uralistic State, in TheAmerican Politicai
Science Review, v. 15, 1 92 1 , p. 2 1 1 .

49. Francis Wilson, A relativistic view of sovereignty, cit., p. 389 e s. Cf. W.
cit., p. 7 1 , Fischbach, Teoría
general dei Estado, cit., p. 1 29 e Gény, Science et technique, cit., 1 , n. 1 9-20.
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Esta última teoria supera o monismo e o pluralismo, reconhe
cendo que há múltiplos sistemas de Direito Positivo, mas que entre
eles há uma graduação de positividade relativa ao grau de integração
social, cuja máxima expressão nos é dada pelo ordenamento positivo
estatal, isto é, pelo Direito estatal propriamente dito.
A estatalidade do Direito resolve-se, assim, na verificação do
primado do ordenamento jurídico cuja positividade é declarada e as
segurada pelo Estado.

W. Willoughby, Thefundamental concept ofpublic law,
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De fato, é hoje questão fora de dúvida a da supremacia da or
dem jurídica positiva consubstanciada mediata ou imediatamente na
legislação do Estado, mas tal verificação não nos autoriza a reduzir o
Direito à lei, ao sistema lógico das normas.

É o predomínio incontestável da legislação estatal, consagrada
pelos códigos e pacífica em Jurisprudência, que induz facilmente ao
erro positivista de identificar o Direito com a sua expressão formal,
levando ao duplo erro do Estado criador do Direito (à soberania como
poder de produzir Direito) ou ao Estado como personificação do Di
reito (à soberania como validade da ordem normativa).
Não há dúvida que no Estado Moderno se realizou a unificação
nacional do Direito, a qual se tomou possível em virtude do primado
da lei do Estado sobre os costumes, os cânones da Igreja, as conven
ções corporativas etc.; não há dúvida que o primado da lei está hoje
consagrado pela prevalecente legislação dos países cultos, com imensa
e reconhecida vantagem não só para a certeza e a segurança dos
direitos individuais como para o princípio de igualdade; nem resta
dúvida ainda que uma Ciência do Direito só pôde se constituir verda
deiramente tendo como base um ordenamento legal positivo liberto
da multiplicidade dos ordenamentos particulares consuetudinários,
que forçam à empíria ou induzem a recorrer a um falso Direito Natu
ral, como simples arremedo ou contrafação arbitrária do Direito Po
sitivo; mas, nem por todos esses motivos, pode o princípio da
estatalidade do Direito ser aceito fora das limitações a que nos refe
rimos, isto é, mais do que como expressão do primado do Direito
Estatal nos tempos modemos50•
Em resumo, a aceitação da estatalidade do Direito como ex
pressão de que a lei do Estado prima e de que as regras gerais tendem
a se tomar leis do Estado não está ligada necessariamente à tese se
gundo a qual o Estado é criador do Direito, e deve ser compreendida
à luz da doutrina que aprecia os diferentes graus de positividade. A
este assunto voltaremos no capítulo IX, porquanto seria injustificável
apreciá-lo sem prévio exame das teorias pluralistas.

50. Cf., infra, o cap. IX e Gény, loc. cit.
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Vejamos, agora, como os partidários da estatalidade do Direito
conciliar essa tese com a garantia das liberdades individuais.
ram
nta
te

A DOUTRINA DA AUTOLIMITAÇÃO DA SOBERANIA
E OS DIREITOS PÚBLICOS SUBJETIVOS
196. Posto o problema do Estado no plano exclusivamente jurí
dico e admitido como Direito só o Direito Positivo, em uma grande
dificuldade se viram os mestres do Direito: que fundamento se pode
encontrar para as liberdades dos indivíduos em face do Estado ou
dentro do Estado, quando é o Estado que delimita livremente as esfe
ras de ação e especifica as respectivas garantias?
O problema, dos mais árduos e elegantes, atingia em cheio a
questão da soberania, obrigava a renovar todas as pesquisas feitas, e
a rever os pontos já consagrados pela doutrina dominante e ia mes
mo mais longe, ameaçando a própria integridade da ordem jurídica.
Quem acompanha os esforços despendidos pelos autores que
tentaram provar a possibilidade de se conciliar a estatalidade do
Direito, ou melhor, o princípio da soberania como poder de criar

Direito Positivo, com a existência de direitos individuais subjetivos
públicos e privados, não pode deixar de ficar surpreso ante o apego a
uma doutrina exclusivista que se mostrava inoperante em face do
problema fundamental da liberdade humana.
Não é aqui lugar apropriado para discutirmos a questão relativa
aos direitos subjetivos em geral e aos "direitos públicos subjetivos"
em particular, mas se há um dado que nos parece essencial na Ciên
cia do Direito é este de saber se os direitos individuais são ou não
criados pelo Estado.
No capítulo IX desta obra trataremos por alto deste assunto,
mostrando as razões capitais, porque estamos convencidos de que o
Estado não cria os direitos próprios à pessoa, visto como não se pode
conceber Estado como pessoa jurídica sem concepção concomitante
dos homens como personalidades jurídicas também.
Passemos, contudo, a ver como procuraram sair do impasse
surgido os teóricos do Estado criador do Direito.
25 1

197. Em primeiro lugar, devemos fazer uma referência àqueles
autores que - fiéis às exigências lógicas do sistema aceito - não
titubearam em afirmar que o Estado não está vinculado e nem pode
ser vinculado pelo próprio Direito.
Segundo Seydel, Bornhak, Kohler e outros autores - e consti
tui tese dominante na teoria jurídica soviética - não há direitos in
dividuais no Estado e perante o Estado, e o que se convencionou
chamar direito público subjetivo não é senão um claro deixado pela
legislação positiva à atividade de cada súdito, podendo o Estado
estendê-lo ou restringi-lo segundo a sua vontade soberana.
Dessarte, concluem, não representam direito propriamente dito,
mas simples "interesses legítimos", podendo, no máximo, ser vistos
como direitos reflexos de garantia ilusória5 1 •

198. A maioria dos juristas, entretanto, procura evitar a elimi
nação dos direitos públicos subjetivos, apesar de repudiarem os con
ceitos do antigo Direito Natural sobre a existência de direitos origi
nários, inatos e pré-estatais, afirmando - de acordo com os
ensinamentos de Gerber - que a fonte única e necessária de todo
direito é o Estado na sua plena soberania. Esboçada já em Gerber, a
doutrina dos direitos públicos subjetivos é amplamente desenvolvi
da por Jellinek, Loning, Mayer, Sarwey, Santi Romano etc., estando
todos estes autores acordes em um ponto essencial, isto é, em admi
tir que um ser vivo é elevado à condição de pessoa, de sujeito de
direito, antes de tudo, pelo fato do Estado lhe atribuir, de maneira
eficaz, a tutela jurídica estatal. Em suma, é o Estado que confere

personalidade52 •

Se assim é, se a personalidade jurídica do indivíduo não é uma
constante, mas uma variável que pode ser aumentada ou diminuída
pela lei ou por um outro ato que modifique o Direito, como será

5 1 . Vuie Santi Romano, Teoria dei diritti pubblici subbiettivi, in Orlando, Pri
trattato completo di diritto amministrativo italiano, v. I , p. 1 14 e s., e Jellinek,
Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, cit., p. 6 e s. Duguit diz que essa doutrina não é
expressa formalmente por Laband, mas que ela inspira a grande obra deste sobre o
Direito do Império alemão, assim como os trabalhos de Jeze (Duguit, Traité, p. 414).
52. Vide Jellinek, Sistema, cit., p. 92 e s.
ma

252

possível explicar e legitimar qualquer pretensão dos indivíduos e dos
grupos em face da autoridade soberana?
Duguit declara, pura e simplesmente, que o problema é insolú
vel, que não há possibilidade de harmonizar a idéia de soberania
com a idéia de submissão do Direito ao Estado, e põe o seguinte
dilema: "Ou o Estado é soberano, e então, por não se determinar
senão pela própria vontade, não se submete a norma imperativa que
o limite; ou então o Estado está submetido a uma norma imperativa
que o limita, e, pois, já não é soberano".
Então, para evitar a negação do Direito Público, ele reitera a
sua afirmação sobre a inutilidade e a nocividade do conceito de so
berania53.
Mas, çontestam logo os juristas a que nos referimos, essa argu
mentação peca pela base, pois parte do pressuposto de uma sobera
nia absoluta como capacidade de determinar-se a si mesma em todos
os sentidos, quando a soberania é uma faculdade de autodetermina
ção no plano jurídico, do ponto de vista do Direito, tratando-se por
conseguinte de um poder que se autolimita.

É com a teoria da autolimitação que se procura, então, resolver
o intrincado problema.

199. O primeiro a recorrer à teoria da autolimitação depois su
tilmente desenvolvida pelos mestres da Escola técnico-jurídica foi
Jhering.
O maior dos jurisconsultos germânicos do século passado, de
pois de dizer que é o Estado quem dita e formula o Direito, acrescen
ta que o Estado não pode deixar de ficar subordinado ao Direito por
ele mesmo estabelecido, porque esse é o seu próprio interesse bem
entendido.
"O motivo, escreve ele, que determina o poder a inclinar-se ante
a lei é o mesmo que basta para que o indivíduo se decida a dominar
se: o interesse próprio ( ... ) O poder público recorre ao Direito por
que nele descobre o seu próprio interesse bem entendido. ( ... ) A or
dem só é verdadeiramente garantida onde o Estado respeita o que é

53. Duguit, Traité, cit., p. 631 e s. e 649 e s.

por ele mesmo estabelecido. Aí reina o direito, e somente aí prospera
o bem-estar nacional, florescendo o comércio e a indústria; e unica
mente aí adquire a sua completa expressão a força intelectual e mo
ral da Nação. O Direito é a política bem entendida do poder - não a
política estreita, inspirada no interesse do momento, mas a que mira
ao longe, penetrando o porvir. Semelhante política exige o império
sobre si mesmo e, como acontece com os indivíduos, só pode ser
adquirida após uma prática constante no transcurso dos séculos 54 ."
O Estado domina-se, por conseguinte, porque a experiência his
tórica ensina ser esse o caminho de seu interesse, mas a submissão
do Estado ao Direito, isto é, a realização da soberania da lei tem uma
dupla garantia: uma é interna e baseia-se no sentimento do Direito; a
outra é externa e encarna-se na administração do Direito.
Em primeiro lugar, diz Jhering, o Direito tem a sua garantia
assegurada "pelo poder moral que exerce em a Nação o sentimento
do Direito", porquanto nenhuma constituição, por mais perfeita que
seja, é capaz de impedir ao poder público a violação da lei, nenhum
juramento, por mais solene, representa garantia decisiva. A única
força decisiva que obriga o Estado soberano a subordinar-se à lei é o
povo, quando o povo reconhece o direito como condição de sua exis
tência e se sente violentado quando da violação da lei. Embora o
Estado possa e deva respeitar a lei por si mesma, são as convicções
jurídicas da Nação o fundamento último da submissão do poder ao
Direito55•
A essa garantia interna Jhering acrescenta uma externa, a orga
nização da justiça, a constituição de órgãos especiais, cuja missão é
declarar exclusivamente o Direito, sem levar em conta o fator opor
tunidade que o Estado não pode deixar de considerar nos outros do
mínios de sua atividade. A separação dos poderes, pois, longe de
representar uma simples expressão da lei da divisão do trabalho,

54. Jhering, El fin en el derecho, cit., p. 236.
55. Nesse ponto Jhering está de acordo com Hegel, segundo o qual a cons
tituição pressupõe a consciência do espírito do povo, sendo que "a garantia de
uma constituição, isto é, a necessidade de serem as leis racionais e garantida a sua
racionalidade, está depositada no espírito de todo o povo", Enciclopedia delie scienze
filosofiche, cit., § 540. Consulte-se também Lineamenti, cit.
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onsubstancia essa idéia essencial de que é preciso distinguir a fun
cão juri sdicional das demais, como garantia fundamental da subor
ç
56
dinação do Estado ao D'1re1to por eIe estabe1ec1'do .
.

Em virtude dessa dupla garantia, Jhering declara que o Direito,
ern sua acepção lata, implica aforça bilateralmente obrigatória da
lei, isto é, a submissão do próprio Estado às leis que ele promulga.
"Aquele que se submete ao Direito procede legalmente, e se vai
contra o Direito, procede ilegalmente, comete uma injustiça. Este
conceito se aplica tanto ao Estado como aos súditos."

200. Já na Escola técnico-jurídica, o problema da autolimitação
da soberania adquire uma feição nova, especialíssima, a única, aliás,
compatível com os seus princípios metodológicos.
Enquanto Jhering aponta o povo como guarda e garantia decisi
va da submissão do Estado ao Direito, recorrendo, por conseguinte, a
motivos metajurídicos de natureza ético-política, Jellinek e seus
continuadores procuram resolver o problema sem sair da tela do Di
reito Positivo, no Estado e pelo Estado. É juridicamente que preten
dem responder à pergunta: Quis custodiet custodem?57 •
Jellinek assim se manifesta:
"A soberania do Estado é um poder objetivamente limitado, que
se exerce no interesse geral. Trata-se de um poder exercitado sobre
pessoas que não são em tudo e por tudo subordinadas porquanto cui
da-se de homens livres. Ao membro do Estado tem pertinência, por
esta razão, um status, no qual é ele senhor absoluto (sic), uma esfera
liberta do Estado, uma esfera que exclui o imperium. Esta é a esfera
da liberdade individual, do 'status ' negativo .. .''58 •

56. Cf. Jhering, op. cit., p. 235-69. À luz do motivo que leva o Estado a
limitar-se e da dupla forma de garantia, Jhering discrimina os limites do poder
estabelecendo como ideal necessário a conciliação da justiça e da ordem: "vivat
justitia et floreat mundus". Vide Queirós Lima, Teoria do Estado, cit., p. 1 e s.
.
57. Isto não obstante, Hermes Lima acha que montam a pouco as modifica
ções trazidas por Jellinek à teoria de Jhering (Introdução à ciência do direito, São
Paulo, 1934, p. 327). Duguit, pelo menos, reconhece que Jellinek lhe deu "une
forme tout à fait juridique", Traité, cit., p. 644 .
58. Jellinek, Sistema, cit., p. 97 e s.
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O Estado, porém, não limita só negativamente o campo de sua
autoridade, porquanto toda a sua atividade é exercida no interesse
dos súditos e, dessarte, reconhece no indivíduo a capacidade jurídica
de pretender que o Estado faça isto ou aquilo em seu favor, ou seja,
concede-lhe pretensões jurídicas positivas, reconhecendo o seu

"status" positivo, o "status civitatis".
Como a atividade do Estado só é possível mediante a ação dos
indivíduos, o Estado lhes reconhece ainda um estado mais elevado, o
status activae civitatis, no qual o indivíduo é autorizado a exercer os
chamados direitos políticos.
Essas três ordens distintas de direitos constituem os limites ju
rídicos da soberania, a qual, primeiro, reconhece as personalidades
individuais, atribuindo-lhes uma esfera independente de atividade;
depois, se obriga em relação a essas personalidades reconhecidas,
em cujo interesse deve sempre agir; e, por fim, reconhece-lhes tam
bém o direito de participar do próprio poder do Estado, podendo até
mesmo investi-las de imperium59•
Como se vê, é o próprio Estado que se autolimita no ato de re
alizar-se como Estado. À medida que o Estado se constitui e se com
pleta como Estado jurídico, ele deve necessariamente autolimitar-se,
e a soberania só pode ser exercida reconhecendo direitos.
Em resumo, o Estado pode criar livremente o Direito porque o
Direito é de tal natureza que, no ato mesmo de criá-lo, o criador
"decide" ficar ligado a ele.
Assim, com essa engenhosa argumentação, pensaram evitar os
cornos do dilema de Duguit, harmonizando-se a soberania com a
liberdade, em virtude da verificação da vantagem que se revela para
o Estado criador de Direito de autolimitar-se a fim de não ir de en
contro à sua própria natureza.
O Estado, porém, não se submete ao Direito senão em virtude
de sua própria vontade, de sorte que a soberania se mantém intacta,
eis a conclusão de Jellinek, de Carré de Malberg e de quantos acei
tam a teoria da autolirnitação60•

59. Jellinek, Sistema, cit., p. 98.
60. Vide especialmente Kelsen, Teoría general, cit., p. 97-102; Fischbach,
Teoría general del Estado, cit., p. 1 28 e s.; Carré de Malberg, op. cit., p. 230 e s.;
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CRÍTICA DA DOUTRINA DA AUTOLIMITAÇÃO
201. A doutrina da autolimitação de Jhering que, devido a uma
apreciação de Duguit, tem sido confundida com a de Jellinek, possui
uma feição especialíssima.
Notemos, preliminarmente, que é uma teoria mista, porquanto
explicar a autolimitação do poder estatal mediante motivos
cura
pro
que vão além da esfera estritamente jurídica e são de natureza ético
política (são motivos metajurídicos, diria Jellinek), e, também, com
motivos de ordem jurídico-formais.
Com efeito, o Estado, segundo a concepção de Jhering, autoli
mita-se, em primeiro lugar, em virtude da experiência histórica nos
ter ensinado que essa é a linha do seu interesse inteligente, visto
como o Estado não pode violar impunemente o sentimento jurídico
existente no seio do povo. Isto posto, a primeira, a fundamental ga
rantia da subordinação estatal à própria lei, é-nos dada pelas convic
ções jurídicas, pelo amor que a Nação dedica ao Direito e à Justiça: é
uma garantia externa, metajurídica.
O verdadeiro soberano, o soberano de fato, é, na doutrina de
Jhering, "o povo que reconhece o Direito como a condição de sua
existência; o povo que, na violência exercida contra o Direito, se
sente violentado; o povo pronto a pegar em armas, se necessário,
para a manutenção do Direito"6 1 •
A outra garantia é interna, inerente ao próprio sistema estatal, e
nos é dada pela organização e a administração da Justiça, pela ação
dos órgãos que coíbem os abusos, os excessos de autoridade.
Vê-se, pois, que Jhering aprecia o problema da soberania de
maneira genérica, tanto sócio-política quanto juridicamente. Ele dis
tingue o poder como força social, como potência psicossocial, do

Dabin, Doctrine générale, cit., p. 1 3 1 e s.; Duguit, Traité, cit., I, p. 5 1 e s.; Crosa,
Diritto costituzionale, cit., p. 76 e s., e II principio della sovranità dello Stato, cit.;
Barthélemy e Duez, Traité, cit., p. 52 e 761 e s.; Ranelletti, lstituzioni, cit., p. 32;
Redanõ, Lo Stato etico, cit., p. 207 e s.; Villeneuve, Théorie générale, cit., p. 5 10 e
s.; Romano, Corso, cit., p. 74 e s.; Groppali, Dottrina de/lo Stato, cit., p. 127 e s.;
Pekelis, /1 diritto come volontà costante, cit., p. 51 e s.
61. Jhering, op. cit., n. 16 1-2.
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poder como capacidade do Estado, reconhecendo que a soberania do
Estado está, em última análise, em função do "sentimento nacional
do Direito" contra o qual nada se consegue de duradouro.
A distinção que fizemos, nos ensaios anteriores, entre os dois
aspectos ou momentos da soberania, parece-nos esboçada na doutri
na de Jhering, na distinção por ele feita entre a garantia externa e a
garantia interna da autolimitação do poder, mas não se pode dizer
que ele te�a resolvido o problema de maneira satisfatória, porquan
_
_ entre a soberania social e a soberania jurídica resulta
to, da dtstmçao
a inadmissibilidade de se falar de auto/imitação voluntária o Esta
do. Co� e �ito, send� o ordenamento positivo uma expressão das
forças htstoncas dormnantes em um estádio de cultura, o Estado não
cria o Direito, mas se põe necessariamente como realidade juridica
mente limitada, cuj a limitação decorre de sua própria natureza.

!

d

Voltaremos a tratar deste assunto, mostrando que o problema
dos limites jurídicos da soberania tem raízes mais fundas que as apon
tadas pelos formalistas do Direito, mas não podemos deixar de fazer
desde logo justiça a Jhering que não se iludiu com a possibilidade de
encontrar no próprio Direito limites e garantias ao arbítrio do criador
do Direito.
Em verdade, não obstante a sua imprecisão e as suas conclu
sões de desabusado estatalismo - conseqüência da aceitação da tese
sobre o Estado produtor do Direito -, Jhering revela um admirável
reali �m?, estudando o problema dos limites da soberania jurídica e
_
mostrando que o guarda verdadeiro do Direito é
metaJundtcamente,
o povo, é a Nação, consciente de seus valores de cultura.

202. Já não encontramos a mesma orientação nas obras dos ju.
nstas da escola de Gerber, de Carré de Malberg ou de Ranelletti.
Colocando-se nos domínios estritamente jurídicos e desprezan
do como metajurídica a garantia externa apontada por Jhering, os
me�t�es da técnica do Direito procuram encontrar no próprio Direito
Positivo as razões da autolimitação da soberania.
O antigo princípio de que a faculdade concedida por uma lei
deve encontrar um limite natural em outra lei, de que o poder de um
órgão deve ter um contrapeso no poder de um órgão distinto, a idéia
de que os excessos de autoridade se tornem impossíveis pela própria
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natureza do ordenamento legal62, essas idéias passam por uma análi
se sutil, por uma reelaboração técnica inegavelmente magistral, a
fim de se explicarem as razões legais da autolimitação do Estado.
Enquanto Jhering funda a garantia na administração da justi
ça, os juristas da Escola Técnica alargam as fronteiras do problema,
descem aos fundamentos da totalidade da ordem estatal e declaram
que, sem autolimitação, o Estado não poderia realizar-se, tratando
se, porém, de limitação voluntária que não atinge a essência da so
berania.
O Estado, para atualizar-se, autolimita-se, impõe restrições ao
próprio arbítrio, desde o momento em que atribui ao homem perso
nalidade jurídica até ao momento em que invoca as personalidades
jurídicas reconhecidas para a própria esfera de exercício do dominium.
Pois -bem, várias objeções irrespondíveis foram e são feitas à
teoria, especialmente a de que a soberania tem um caráter absoluto,
porquanto os seus limites são postos por um ato voluntário do pró
prio Estado. Não obstante, porém, a procedência lógica das contes
tações, a doutrina da auto/imitação teve a aceitação dos mais emi
nentes juristas, porquanto representava uma doutrina em ponto mor
to, para a qual convergiam as tendências naturais do constitucio
nalismo clássico sempre preocupado com a separação meticulosa
dos poderes e das competências em um sistema mecânico de com
pensações, entrosagens, freios e contrapesos.

62. "A organização republicana", escrevia João Barbalho, "tem, para resguar
do e limite dos poderes, um sistema de freios e contrapesos, que se reduz ao seguin
te: I. Os excessos do governo federal são refreados pelo Estado; II. Os da Câmara
dos Deputados pelo Senado e reciprocamente; Ill. Os do Poder Legislativo pelo veto
do Executivo; IV. Os deste pelo Legislativo, por meio do processo de responsabili
dade (impeachment); V. Os do Judiciário pelo Legislativo ... etc.", Barbalho, Consti
tuição Federal, Rio, 1 902, Comentário ao art. 15, p. 49.
Compreendem-se, dessarte, os motivos pelos quais muitos juristas não rega
tearam encômios à teoria da autolimitação, julgando-a como fez Clóvis Beviláqua,
tão simples e correspondente à realidade dos fatos que até lhe pareceu "estranho não
se ter ela apresentado, desde o primeiro momento, aos criadores de doutrinas jurídi
cas" (apud Sampaio Dória, Problemas, cit., p. 208 e s.). Sobre o sistema de freios e
contrapesos, como processo automático de coordenação e controle de poderes, vide
a lista de John Adams referida por Cooley, Principii generali del diritto costituzionale
negli Stati Uniti d'America (Bibl. Se. Pol. e Amm . , v. 6, p. 1 ), p. 362 e s.
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A seguinte observação de Hauriou nos dá bem o valor histórico
da doutrina: "Logicamente, a autolimitação do Estado aparece como
um absurdo. Historicamente, é a verdade constitucional"63•

203. Isto posto, observamos a incongruência da teoria da
autolimitação, a qual apresenta, primeiro, o Estado como criador do
Direito e, depois, diz que o Estado, à medida que se vai realizando,
vai também se submetendo ao Direito por ele mesmo criado, até aca
bar por ser um Estado de Direito, ou seja, até se confundir com a
própria criatura. Esse é um vício intrínseco da doutrina, vício de or
dem lógica, que basta por si só para invalidá-la.

É neste ponto que Hans Kelsen toca de preferência, tentando
provar o absurdo da distinção tradicional entre Estado e Direito, pro
curando destruir o que ele qualifica de "grande erro de se ter hipos

tatizado a personificação da ordem legal, de tal maneira que aquilo
que não era, a princípio, senão um meio auxiliar de pensamento, a
mera expressão da unidade de um objeto ou de um sistema, sefez um
objeto autônomo de conhecimento, o Estado".
Hans Kelsen depois de reduzir arbitrariamente a doutrina dualista
Estado-Direito à teoria do Estado criador de Direito, compraz-se em
demonstrar o absurdo lógico dos princípios da "autolimitação", com
parando esta explicação com a dos teólogos empenhados em expli
car como Deus, criador do mundo, se fez homem e se submeteu às
leis da humanidade para entrar em relação com o homem e o mundo.
Kelsen, cujo panteísmo jurídico é um simples capítulo de seu
panteísmo universal, compara, então, o mistério da Encarnação com
o "mistério" da autolimitação do Estado.
Assim como na pessoa do Deus-Homem, Deus se submete à
ordem do Universo por ele mesmo criado, e o poder ilimitado em
princípio da vontade divina se autolimita, assim também o Estado,
criador absoluto do Direito, acaba por se converter em Direito, trans
formando-se em pessoa jurídica, sem nos ser possível explicar como

63. Hauriou, Précis, cit., 1 929, p. 1 0 1 . Ortega y Gasset observa, com acuidade,
que o liberalismo se comprouve em conceber um Estado que, não obstante ser oni
potente, alargasse cada vez mais os vazios da ação individua l (La rebelión de las
masas, cap. 8, infine).
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é que se opera esta metamorfose do Estado-poder em Estado-Direi
to. É o mistério da autolimitação64•
Kelsen esquece, porém, que também ele recorre a um ato de fé
identificando o Direito com o Estado, põe como fundamen
ndo,
qua
to de todo o ordenamento jurídico uma norma geral hipotética (pacta
sunt servanda), sem cuja aceitação impossível seria explicar a com
petência da autoridade estatal emanadora das leis ...65•
Ainda do ponto de vista lógico, observou-se que a doutrina da
olimitação
é falha, porquanto nunca uma autolimitação jurídica
aut
da vontade pode ser uma autonomia, mas sim uma heteronomia, de
sorte que jamais pode uma vontade vincular-se a si mesma.
"O que parece ser uma vinculação de uma vontade por si mes
ma", pondera Radbruch, "não é, em todo o rigor, senão vinculação
da vontade atual por uma vontade do passado ou a vinculação de um
indivíduo empírico pela vontade de um indivíduo pensado como su
jeito ideal e racional". Dessarte, "na suposta limitação do Estado pelo
seu próprio Direito, o sujeito vinculante e o vinculado ou limitado
não são idênticos, mas diferentes. O Estado vinculado ou limitado é
o Estado como realidade jurídica; o Estado vinculante ou limitador é
o Estado como complexo de todas as suas normas na sua ordem
jurídica. O primeiro é o Estado no sentido em que ele exclusiva
mente interessa a este problema - isto é: focado por meio do seu
conceito existencial, como realidade -; o segundo é o Estado no
sentido de 'ordem jurídica'. Por forma que nos encontramos, de
novo e sempre, diante do mesmo problema. Isto é, de saber que
norma supra-estatal terá afinal o condão de vincular o Estado ao
seu próprio Direito"66•

64. Cf. Kelsen, Teoría general dei Estado, cit., p. 97-105.
65. Consulte-se o n. 1 94 deste capítulo. Na realidade, a "norma fundamental"
de Kelsen, como ponderou Sander, é só aparentemente lógico-transcendental, p�r
quanto, na realidade, constitui o resultado de uma generalização de caráter emp�nco
e a posteriori, o que explica a convergência mais recente do pensamento kelsemano
no sentido da Epistemologia neopositivista do "Círculo de Viena".
Não obstante as ressalvas feitas por Kelsen na 2. ed. de sua Teoria pura do
direito, trad. port., 1 962, toda a sua concepção do Direito e do Estado ainda se funda
em pressupostos hipotéticos.
66. Radbruch, Filosofia do direito, cit., p. 265 e s.
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204. Admitida, porém, a possibilidade lógica de uma auto
limitação voluntária por parte do criador do Direito, que valor jurídi
co teria ela?
Quem tem o direito de autolimitar-se tem sempre o direito de
mudar de limites ou de dispensá-los. Logo, a autolimitação é inter
mitente, é sempre precária. Em qualquer hipótese fica de pé a per
gunta: Quis custodiet custodem?
Se é o próprio Estado quem pode formular o Direito a seu talan
te, não é admissível falar em limites jurídicos, pois trata-se, em últi
ma análise, de um poder absoluto que outro freio não encontra senão
o interesse de querer perseverar como Estado, realizando-se como
Estado.

É da essência do Direito ser norma objetiva que se impõe impe
rativamente pelos valores que exprime, acima dos desencontros das
vontades particulares. Como considerar jurídico um limite que decor
re exclusivamente da vontade autônoma do Estado sem referência al
guma a elementos de ordem objetiva? Recorrer a uma norma hipotéti
ca, tal como a apontada pela Escola de Viena, "pacta sunt servanda",
não constitui uma solução, mas uma pura e simples confissão de que,
alcançado um determinado termo na seqüência das normas, o jurista
se depara com um fato fundamental de natureza metajurídica, ao qual
ele atribui soberanamente um valor jurídico hipotético...
E assim veríamos o arbítrio do jurista tentando ilusoriamente
substituir o arbítrio do Estado.

205. A doutrina da autolimitação esbarra em uma outra enorme
dificuldade, sobre a qual não se tem voltado a atenção dos tratadistas.
Referimo-nos à hipótese de decisão judicial ou administrativa em
sendo a lei omissa.
Se se aceitasse o princípio da plenitude lógica da legislação
positiva (note-se que dizemos: legislação positiva), então os limites
da atividade estatal já estariam contidos na lei, e o processo político
todo ficaria convertido em processo jurídico: em lugar de decisões
políticas, só haveria deliberações jurídicas. Esse ideal do Estado re
duzido ao Direito, e do Direito reduzido à lei, do poder todo tomado
poder jurídico tanto pela matéria como pela forma, não nos parece
realizável. A legislação não pode deixar de ter lacunas e, por mais
que se aprimorem os métodos de interpretação, será sempre necessá262

·
para que o intérprete possa colocar o
na uma margem de discrição
as novas sltuaçoes que o
Direito formulado em consonancia com
7•
legislador não pôde ou não quis prevet>
Por conseguinte, parece-nos que a verdade está com aqueles
se
e sustentam a existência de lacunas no Direito legislado. Ora,
limite
o
será
qual
ção,
sim é, se admitirmos a teoria da autolimita
contemple a
do poder estatal na hipótese de não haver texto legal que
�

.

.

_
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espécie?
É claro que o limite será posto pelos princípios gerais que toda
policiada procura realizar, o que quer dizer que deverá ser
edade
soci
procurado fora dos domínios da técnica urídica, fora dos sistemas
engenhosos de pesos e contrapesos que so valem quando uma robus
ta consciência de prerrogativas cívicas exige que sejam respeitados.

j

Neste caso, pois, no caso de silêncio da lei, ou se reconhece que
a teoria da autolimitação não satisfaz, ou se reconhece que ela deve
ser mantida para atenuar a verdade de que, admitido só o Direito do
Estado, ao Estado cabe fazer e desfazer o Direito.
Em conclusão, a doutrina da estatalidade do Direito, no sentido
de que todo Direito vem do Estado, não se concilia com qu q�er
idéia de limitação, colocando-se, por isso mesmo, fora do Direito,
visto como não nos é possível conceber o Direito sem a idéia de
relação e, por conseguinte, sem a de delimitação necessária68•

�

67. Só se poderia admitir o princípio da plenitude lógica da legislação estat�l,
mediante o artifício de que lança mão Donato Donati dizendo que, ?o� ca�o� nao
previstos pela lei, vale o princípio de que "não deve haver nenhuma limztaçao · Cf.
II problema delle lacune deli' ord�namento g�uridico, cit., �· 35 e � · C:o�pare� se com
esta solução negativista a de Dabm _m La phzlosophze_ �e I ordre !urzdzque, Cit., P· 7 ·
A aceitação de lacunas inevitáveis na legislação não é mcompativ�l com o reco?he
cimento da plenitude do ordenamento jurídico, se for este concebid� como o s�s�e
ma global das normas positivas, ou dos "modelos jurídicos" estatais e negociais,
como exponho em O direito como experiência, cit. . .
.
Note-se que a tese de Donati, que afirma, empmc�ente, o val�r do pnncipio: "o que não é proibido é juridicamente permiti�o": a�qm�; n� doutnna d� �arlos
Cossio sentido transcendental, elevado aquele pnncipiO a axzoma ontologzc� do
Direito". Cf. Cossio, La plenitud dei ordenamento jurídico, 2. ed., Buenos Aues,
1 947, e Enrique R. Aftalión, Crítica dei saber de /osjuristas, La Plata, 195 1 , p. 2 85 .
68. Cf. Dabin, op. cit., p. 1 3 1 e s.; Duguit, Traité, cit., I, p. 645 e s.; Crosa,
Diritto costituzionale, p. 67; e Kelsen, loc. cit.
,
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Daí se vê que o problema da soberania, sondado em suas raízes,
confunde-se com o próprio problema da positividade do Direito, em
essencial correlação dialética com o poder: a soberania, em suma,
não se autolimita, porque já é naturalmente limitada em virtude do já
estudado processo de jurisfação do poder, como vimos no capítulo
III, supra.
De certo modo, toda a antiga polémica pró ou contra o conceito
de soberania, ou se esta cabe à Nação, ou ao Estado, é superada por
uma compreensão diversa do problema, equacionado em termos de
correlação entre soberania e positividade do Direito.

CAPÍTULO VIII

CONCEPÇÕES PLUR ALISTAS DO ESTADO
E DO DIREITO
RAZÕES DO PLURALISMO JURÍDICO
206. As teorias monistas, analisadas em suas linhas mestras no
capítulo anterior, não resistem às críticas formuladas pelos teóricos
do pluralismo jurídico, ou seja, por todos os escritores que contes
tam a existência exclusiva do ordenamento jurídico estatal e afir
mam que - ao lado do Direito do Estado e até mesmo contra o
Estado - há uma multiplicidade de ordenamentos, aos quais se não
pode negar juridicidade positiva.
Antes de examinarmos as principais expressões dessa doutrina,
não será demais verificar quais os motivos da rápida aceitação dos
princípios fundamentais do pluralismo jurídico, cujos adeptos ainda
se consideram juristas de vanguarda, e não cessam de encarecer o
alcance renovador de seus princípios.
Com o pluralismo acontece o mesmo que se dá com o monismo,
pois há pluralistas das mais diferentes origens e dos mais variados
matizes, obedecendo a correntes políticas contrastantes e a não me
nos contrastantes orientações filosóficas. Há pluralistas no corporati
vismo fascista e nas fileiras do neoliberalismo, entre os institucio
nalistas católicos e os sindicalistas revolucionários . .. 1 •
I . Dão uma prova de impressionante superficialidade aqueles que identificam
o monismojurídico com o totalitarismo político, ou o pluralismo com as tendências
individualistas, sem observarem que essas doutrinas jurídicas têm sido desenvolvi
das num e noutro sentido. Basta lembrar que o monismo de Kelsen foi, em geral,
repudiado pela maioria dos juristas fascistas e nazistas. Cf. Francis Wilson, op. cit.,
p . 39 1 . Não procede, pelos mesmos motivos, a identificação feita por Manoilesco
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Só este fato basta para mostrar quão complexas são as razões
éticas, lógicas e históricas do renascimento do pluralismo, espe
cialmente na primeira metade deste século e na última década do
anterior. Houve mesmo um período em que a disputa parecia ter
minada com o triunfo absoluto dos pluralistas, cujos argumentos
vinham pesados de elementos extraídos de todos os quadros das
ciências sociais.
Entre todos os pluralistas há um denominador comum, que é o
antiformalismo, o repúdio à lei como forma, isto é, sem o conteúdo
concreto da vida social. Daí um primeiro perigo que ameaça a todo
sistema pluralista de descambar para o sociologismo, de fazer So
ciologia em lugar de Direito. Se exageram os monistas, propensos a
dizer que "Direito é forma", não menos perigosa se nos afigura a
afirmação oposta: "Direito é conteúdo sócio-econômico".
O pluralismo foi, em primeiro lugar, uma reação das forças
vivas da sociedade contra a máquina do Estado montada com a
função exclusiva de editar leis, de fazer Direito, e também contra o
Estado de Direito erroneamente concebido, à maneira de Kant, como
ordenamento destinado à mera tutela da ordem das liberdades indi
viduais.
Explica-se, dessarte, a adesão encontrada pelo pluralismo entre
os afirmadores dos direitos dos grupos econômicos, das associações
e dos sindicatos, ressurgidos triunfantes por imperiosas necessida
des do mundo contemporâneo, não obstante a proibição legal consa
grada nos códigos civis e penais por influência do apriorismo indivi
dualista que presidiu à Lei Le Chapelier, de 1 4 de junho de 1 79 1 .

renascimento do Direito Natural. De fato, abandonado o critério da
coação estatal, foi preciso procurar outros elementos caracterizadores
da ordem jurídica, daí resultando a renovação dos princípios funda
mentais de nossa ciência.
Entretanto, somos de opinião que falharam em parte todas as
tentativas feitas para apresentar um elemento novo distintivo do Di
reito Positivo em substituição do elemento representado pela coa
ção. De qualquer forma, esses esforços valeram para esclarecer que
o elemento caracterizador não é a coação, mas sim a coercibilidade,
isto é, a possibilidade de proteção por parte de uma autoridade cons
tituída, quer estatal, quer corporativa.
Nem é demais lembrar que a coercibilidade, como bem obser
va Adolfo Ravà, é uma coercibilidade de direito e não uma coer
cibilidade de fato. Basta a simples possibilidade jurídica de tutela
para que um Direito, como, por exemplo, o Internacional, deva ser
considerado positivo.

207. Movimento benéfico, porquanto representava uma justa
reação contra os exageros do monismo e da estatalidade jurídica ab
soluta, não tardou o pluralismo a transpor as raias do admissível,
pondo em perigo a própria unidade da Ciência do Direito.
Tais fatos tomam-se compreensíveis uma vez notado que o
passageiro primado das doutrinas pluralistas se verificou em um
período de plena crise do Estado e, como veremos, de plena crise
da soberania.

Explica-se ainda a repercussão da doutrina nos círculos
espiritualistas, porquanto, contra o positivismo jurídico dominante,
afirmava a existência de Direito independentemente do Estado e pu
nha um paradeiro à redução arbitrária do Direito à lei do Estado.
Nem foi, aliás, por mera coincidência que o desenvolvimento dos
princípios pluralistas encontrou correspondência no chamado

Se hoje não faltam endeusadores do Estado como fim do Direi
to ou como realização concreta dos ideais étiços ou das exigências
econômicas de um povo, também não faltam juristas que negam pe
remptoriamente o primado interno do Direito estatal, e afirmam a
supremacia do Direito das instituições particulares, ou então do Di
reito desorgânico, do Direito que Gurvitch denomina social ou de
integração, mas que, na realidade, é Direito in fieri, em via de for
mação, ou Direito em termos de "experiência pré-categorial".

entre individualismo e monismo em Le siecle du corporativisme, Paris, 1934, p. 83
e s. Lembre-se o que dissemos sobre o estatalismo de Hegel e Jhering, no capítulo
anterior.

Da mesma forma, a teoria de Duguit sobre os serviços públi
cos, que Jeze desenvolveu de maneira extremada, influindo podero
samente no Direito Administrativo francês, assim como as concep
ções do sindicalismo reformista, contém uma tendência geral no sen-
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tido da equiparação dos ordenamentos, o que equivale a dizer, no
sentido da negação do Estado como uma realidade superior aos indi
víduos e aos grupos.
O pluralismo de fundo sociológico-económico distingue-se, em
verdade, pelo seu aspecto mais social do que político ou estatal.
Pode-se mesmo dizer que essa tendência se traduz em uma dou
trina cujo traço mais acentuado consiste no abandono do conceito
clássico de soberania, no repúdio do poder como elemento constitutivo
da ordem jurídica positiva. Por outras palavras, é uma doutrina que
se põe contra o Estado.

208. Já em outros autores decresce o antiestatalismo jurídico, à
proporção que diminui a preocupação de atender de maneira precípua
às contingências de ordem económica.
Esta outra orientação pluralista revela-se menos intransigente para
com o Estado e, embora admita uma pluralidade de ordenamentos ju
rídicos positivos, procura conciliar a multiplicidade dos ordenamentos
mediante a aceitação de uma hierarquia de ordem legal ou de sistemas
normativos, de tal sorte que o Estado conserva o primado como uma
soberania superior relativamente às outras "soberanias".
Não fosse, aliás, a afirmação de uma pluralidade de soberanias
por parte de alguns de seus mais insignes representantes, este plura
lismo mitigado poderia ser considerado dentro do que conven
cionamos chamar "terceira Escola". De qualquer forma, representa
uma transição do pluralismo para a conciliação pluralismo-monismo,
tal como hoje se opera por meio do princípio de integração jurídico
estatal, assim como representa um esforço notável no sentido de re
solver a antítese entre subjetivismo e objetivismo.
Esta segunda corrente de pluralistas, de que Hauriou e Santi
Romano foram máximos intérpretes, é acompanhada de uma verda
deira reelaboração do problema da positividade jurídica, da qual re
sulta o abandono da normatividade pura para se atender ao fenôme
no jurídico concreto, tal como se desenvolve, de maneira palpitante,
no seio das coletividades , sempre em busca de um ideal de
perfectibilidade ética.
Essa orientação pareceu nova em face da doutrina formalista
dominante, e valeu como um toque de rebate para todos os que esta
vam cansados de buscar na exegese dos textos legais os traços de
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uma vida que a todos interessava viver em contacto direto e perma
nente com os fatos.
Indo além dos quadros do pluralismo, tal atitude deu lugar a
uma análise mais aprofundada do fenômeno da positividade até en
tão quase sempre apreciado em função da coação, quando não objeto
de estudos conduzidos, talvez com acuidade filosófica, mas com téc
nica jurídica precária.

209. O pluralismo, por conseguinte, tal como se apresentou na
Ciência Jurídica contemporânea, não é uma simples reedição de prin
cípios medievalistas, como pareceu a alguém, porquanto se notabili
za pela sua preocupação de não transpor os lindes do Direito Positi
vo, em busca de um novo critério para a positividade jurídica.
Não se deve, pois, confundir o pluralismo contemporâneo com
toda e qualquer doutrina que admite a existência de Direito fora do
Estado. Os pluralistas afirmam, particularmente, que fora do Estado
há Direito Positivo, ou seja, Direito dotado de garantia jurídica e não
apenas de garantias extrajurídicas ou metajurídicas, como pretende
o estatalismo relativo de Jellinek e, mais ainda, que há uma equiva
lência qualitativa entre o Direito Positivo estatal e o não-estatal.
Os juristas do pluralismo, embora abram as portas a discussões
forçadamente de Direito Natural, procuram - antes de mais nada 
resolver os problemas sem transpor os limites do Direito Positivo.
Na realidade, não o conseguem, e, não raro, o que apresentam
como explicação jurídica não passa de explicação sociológica ou de
explicação ética com roupagens mais ou menos ajustadas às exigên
cias autonómicas da Ciência do Direito.
É por isso que as vantagens trazidas pelos mestres do pluralis
mo não nos devem fazer olvidar o muito que perdemos em precisão
técnica; a vantagem de ordem ético-sociológica não se deu sem des
vantagem técnico-formal.
Se excetuarmos os sistemas de Santi Romano e de Hauriou,
não será exagero dizer que as doutrinas pluralistas não apresentam
rigor terminológico, sendo comum vermos reaparecer, sob denomi
nações novas, simples variantes de institutos negados inicialmente
de maneira peremptória. Outras vezes deixa-se um vazio depois da
crítica destruidora, e a análise prossegue, levando no bojo um con
junto de princípios subentendidos. A teoria do Estado e a da sobera269

nia foram as que mais sofreram os efeitos dessa imprecisão técnica,
dessa falta de distinção entre o

Direito social e o Direito jurídico,

para empregarmos a terminologia de Dabin.
Já vimos que é impossível pensar a atualização do Direito sem
o poder, sem um centro de referência, de decisão e de garantia. Pois
bem, não faltam, como já dissemos, juristas que, dentro da corrente
pluralista, timbrem em pretender diminuir a importância do Direito
Positivo do Estado em face do Direito atualizado

sponte sua.

Afirmou-se, nessa ordem de idéias, que nem todo Direito se
atualiza em virtude de coercibilidade, por ser incomparavelmente

É inegável a importância dessas pesquisas, mas não é menos
certo que elas só se justificam uma vez que se saiba distinguir o
momento especulativo sobre o Direito como fenômeno social, do
momento especulativo prático no qual se considera o Direito como
norma, tendo-se em vista as atividades dos homens e os fins éticos
da convivência.
Nós veremos que a "terceira Escola" atende às exigências da
ordem e da segurança, conservando do pluralismo o que deve ser
conservado, e preservando os elementos formais sem os quais deixa
ria de existir a Ciência do Direito.

mais importante a atualização operada sem interferência das forças
organizadas. Colocou-se, então, em primeiro plano o estudo da "atua

POSIÇÃO DE GIERKE

lização espontânea do Direito" e dos "modos de ser não normativos
do Direito".
Teve início, desse modo, uma série de estudos sobre a experiên
cia jurídica, estudos que contribuíram, apesar dos pesares, para alar
gar os horizontes da Ciência, para aquecer a letra dos Códigos, per
mitindo uma sondagem mais a fundo na realidade do Direito, e para
alcançar as matrizes originárias da vida jurídica, no seio da expe
riência concreta, da qual a lei é parte saliente e momento essencial,
mas sempre

um momento2•

2. Cf. Ehrlich, La sociologia del diritto, Riv. 1st. di Fil. dei Diritto, 1 922;
Enrico Paresce, La genesi ideale dei diritto, Milão, 1 938; Bobbio, L' indirizzo
fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica, Turim, 1934; Treves, II problema
deli' esperienza giuridica e lafilosofia dell'immanenza di G. Schuppe, Milão, 1 938;
Miguel Reale, Fundamentos do direito, cit., cap. VII, e Filosofia do direito, cit., v. 2,
e, mais amplamente, O direito como experiência, cit. Cf., outrossim, Recaséns Siches,
Nueva filosofia de la interpretación del derecho, cit., especialmente p. 35- 1 19.
Fundamentais para o estudo de concepções do Direito como "experiência" e
como "conduta", embora sob prismas diversos, vide Giuseppe Capograssi, Il pro
blema della scienza del diritto, Roma, 1937, e Carlos Cossio, La teoría egológica
dei derecho y el concepto de libertad, Buenos Aires, 1944. (Sobre a teoria egológica,
vide Miguel Reale, Horizontes do direito e da história, cit., p. 3 1 1 e s. e Paulo
Dourado de Gusmão, O pensamento jurídico contemporâneo, São Paulo, 1 955, cap.
VIII.) Para ampla bibliografia sobre as doutrinas da "socialidade do direito", além
do livro de G. Gurvitch, cit., vide Francesco Olgiati, II concetto di giuridicità nella
scienza moderna dei diritto, 2. ed., Milão, 1 950, e Leon Ingberg, Le pluralisme
juridique dans l' oeuvre des philosophies du droit, na coletânea de John Glissen, Le
pluralismejuridique, Bruxelas, 197 1 .
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210. Antes de analisarmos algumas das mais poderosas afirma
ções do pluralismo, é indispensável fazermos algumas ligeiras con
siderações sobre o papel desempenhado pelo jurista alemão Gierke,
geralmente apontado como o chefe da escola.
Gierke, como é sabido, inspira-se no estudo das comunidades
medievais, e, procurando renovar as idéias de Althusius, afirma, na
segunda metade do século passado, que cada associação possui uma
personalidade real e efetiva, personalidade natural e originária que não
vem do Estado e lhe garante uma atividade autônoma independente da
ação do Estado. Cada corporação, afirma Gierke, tem um sistema de
direito próprio, sendo idêntica ao Estado do ponto de vista de sua per
sonalidade legal, pois "toda comunidade orgânica é capaz de produzir
Direito", ou melhor, o Direito surge concomitantemente com toda for
ma de organização, seja ela o Estado ou uma corporação3.
Gierke não só proclama a existência de um todo coletivo forma
do por homens reunidos para a realização de fins que vão além da
esfera do interesse individual, como assevera que essas "unidades

3. Gierke, Les théories politiques du Moyen Âge, Paris, 1914, tradução par
cial do III dos quatro volumes da monumental história do direito comunitário
alemão, Das Deutsche Genossenschaftsrecht, publicado em 1 88 1 . Essa parte fora
antes traduzida, em 1900, por Maitland, sob o título Politicai theories ofthe Middle
Age. Em 1950, foi editada, em Cambridge, em tradução de Emest Barker, também
uma parte do v. 4 ( 1 9 1 3) da obra de Gierke, sob a denominação de Natural law
and the theory of society.
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sociais" possuem existência autônoma, devendo ser consideradas
como limites naturais à autoridade do Estado, porquanto o Estado é
uma pessoa jurídica dotada de soberania, mas não cria as pessoas
jurídicas individuais e coletivas.
O Estado é a corporação por excelência, pois "o poder é a con
dição racional do Estado, tanto assim que o Estado sem poder não é
Estado, mas isto não quer dizer que ele seja a fonte última e exclusi
va do Direito: cada organismo social pode formular direito; a vida
jurídica e a vida estatal são dois lados autônomos da vida social".
A concepção de Gierke é essencialmente dualista. O ponto es
sencial de sua doutrina está em reconhecer que o Estado não cria as
personalidades corporativas, mas apenas as reconhece: "a capacida
de de querer e de agir da coletividade, como a do indivíduo, recebe
do direito o caráter de uma capacidade jurídica, mas não é criada
pelo direito. O direito já a encontra formada, reconhecendo-a então
como tal e delimitando-lhe a atividade"4•

É essa teoria de Gierke, moderada e conciliatória, na qual a
ordem estatal e a ordem jurídica não se confundem, mas apenas se
harmonizam, é essa teoria que vamos ver amplamente desenvolvida
como reação ao monismo de Gerber e de seus continuadores, mas
com perda de seu originário equilíbrio.

DUGUIT E A CONCEPÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL
211. Enquanto na doutrina de Gierke o Estado ainda conserva
uma certa supremacia relativamente às demais associações, há
pluralistas que contestam a existência de diferenças qualitativas en
tre o Estado e os ordenamentos corporativos, colocando todos em
um mesmo plano, igualmente subordinados às normas de Direito.
4. Cf. os ns. 17 e 24 do capítulo anterior. A escola técnica-jurídica de Gerber
contesta a doutrina de Gierke, afirmando que a "personalidade jurídica é posta pelo
Estado". O pluralismo, reagindo contra os monistas, representa uma volta à teoria
de Gierke, inspirada, aliás, em princípios dominantes na Idade Média.
Sobre a doutrina de Gierke, aqui apenas esboçada, vide, especialmente,
Gurvitch, L'idée du droit social, cit., p. 535-67; Olgiati, II concetto di giuridicità,
cit., p. 1 85-98 e a Introdução de Emest Barker, na tradução inglesa lembrada na nota
3 supra.
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É difícil, porém, sintetizar os princípios do pluralismo, pois há
tantas formas de pluralismo quantos são os seus autores, variando de
sistema a sistema os elementos considerados fundamentais. Pode-se
dizer que os únicos pontos em que todos estão de pleno acordo refe
rem-se a princípios negativos: à negação de que o Estado seja a fonte
única e exclusiva do Direito Positivo, e a que possa haver uma hierar
quia qualitativa entre os diversos ordenamentos.
Para se considerar rigorosamente pluralista uma doutrina, é pre
ciso, pois, que, no mínimo, ela contenha a afirmação de que há ou
tras fontes de positividade jurídica e outros critérios para caracteri
zar a positividade além do que nos é dado pela coercibilidade do
poder público, colocando os ordenamentos jurídicos em um mesmo
plano de igualdade ou admitindo apenas diferenças quanto à exten
são da validade dos preceitos.
A admissão da existência do Direito antes do Estado não cons
titui elemento bastante para caracterizar uma doutrina pluralista: é
necessário, para tal, o reconhecimento de que o Estado não é a fonte
exclusive das normas jurídicas, e de que não existe diferença essen
cial entre as normas editadas pelo Estado e as reveladas pelos outros
centros sociais jurisferantes.

212. Feitas estas observações preliminares, passemos a exami
nar algumas importantes ramificações da escola, tendo apenas em
vista os pontos que mais diretamente tocam o problema das relações
entre o Estado e o Direito.
Em primeiro lugar, vejamos os princípios básicos daqueles ju
ristas, para quem o Estado não pode ser concebido como um centro
de coordenação, de integração e de orientação da vida social, com
poderes de decisão de última instância, devendo, ao contrário, ser
visto como uma simples agência de coordenação das atividades se
gundo as exigências da solidariedade.

É o Estado funcional da concepção de Duguit, de Leroy e dos
sindicalistas5•

5. Vide Duguit, Traité, cit., v. 1 e 2, Manuel de droit constitutionnel, cit., p. 49
e s.: Las transformaciones del derecho público, cit., e Souveraineté et liberté, cit.;
Barthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 1 0. ed., Paris, 1 923, e o n .
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Cumpre, preliminarmente, observar que a concepção do Estado
funcional não esta sempre ligada, de maneira explícita, a uma con
cepção pluralista do Direito, mas ela é incompatível com a teoria da
exclusividade do sistema legal do Estado.
Aponta-se geralmente a Duguit como um dos grandes iniciado
res do pluralismo. Melhor seria dizer que a sua doutrina serviu de
ponto de partida para o desenvolvimento de correntes pluralistas,
porquanto não seria exato apresentá-lo como partidário do pluralis
mo no sentido especial depois dado a este termo, não obstante a ne
gação por ele feita do monismo jurídico estatal e a compreensão da
importância dos organismos sindicais.

213. O mestre de Bordéus sofre, de um lado, a influência da
corrente sociológica, propensa a explicar a formação do Direito se
gundo processos automáticos, e, do outro lado, a influência dos prin
cípios sindicalistas que procuram dar uma explicação jurídica à par
ticipação crescente e cada vez mais acentuada das associações pro
fissionais na organização e nas atividades do Estado.
Ele reconhece duas forças governamentais no Estado francês,
uma representada pela maioria numérica dos cidadãos ativos, outra,
pelos sindicatos profissionais.
"Parece, efetivamente", predizia o ilustre jurista, "que nossas
leis políticas não souberam propiciar adequada representação a es
tas duas forças governantes. Os fatos, porém, serão mais fortes que
os homens e, num futuro certamente não distante, será organizada
com mais precisão uma representação melhor dos indivíduos e uma

especial do Archives de Philosophie et de Soe. Jur., çledicado à Doutrina de Duguit
(n. 1 -2 de 1 932); Krabbe, L'idée moderne de I'Etat in Recuei! des Cours de
l 'Academie de La Haye, 1926, III, p. 509-9 1 ; Francis Wilson, A relativistic view of
sovereignty, cit.; W. W. Willoughby, The ethical basis of policial authority, esp.
caps. XXI e XXII; S. H. Sabine, Pluralism: A point of view, na The American
Politica[ Review, v. 18, 1923, p. 34-50; Getell, História de las ideas políticas, cit.,
v. 2 , cap. XXIX, Miguel Reale, O Estado moderno, cit., p. 1 2 1 e s. e Gurvitch,
L'idée du droit social, cit.
Sobre o sociologismo de Duguit, vide as considerações expedidas por Luigi
Bagolini em ensaio inserto em seu livro Visioni delta giustizia, cit., p. 335 e s., e
Evaristo de Moraes Filho, O problema de uma sociologia do direito, Rio de Janeiro,
1950.
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representação dos interesses profissionais, que é a representação
sindical"6•
O reaparecimento das corporações profissionais sob formas mais
ou menos consentâneas com as exigências econômico-políticas de
nossa época parecia a Duguit "o fato mais saliente dos últimos trinta
anos", e ele não titubeava em as reconhecer, nas pegadas de Gierke

como um dos meios da realização das regras de Direito.
214. Pelos motivos apreciados no capítulo III e sobre os quais
desnecessário é insistir, Duguit não admite que o Estado tenha uma
personalidade jurídica dotada de soberania.
A sua concepção de Estado resume-se na consideração funda
mental de que não existe poder público (puissance publique), de
vendo esta noção ser substituída pela outra de função pública, vis
to como o Estado, ou melhor, os governantes só têm a função de
empregar a força para organizar e controlar o funcionamento dos
serviços públicos.
"Os serviços públicos são um dos elementos do Estado, e nós,
de certo modo, tocamos no ponto culminante da concepção de Esta
do que vimos expondo, e que podemos resumir assim: o Estado não
é - como se quis fazê-lo em certo tempo, quando se acreditava que
ele o fosse - um poder que comanda, uma soberania; ele é uma
cooperação de serviços públicos organizados e controlados pelos
governantes. Importa, deste modo, dar precisão a esta noção de ser
viço público, que é capital, e ao redor da qual gravita todo o direito
público moderno"7•
A idéia de personalidade jurídica do Estado parece-lhe
"metafísica", sem correspondência nos fatos objetivos, e ele contes
ta, da maneira mais veemente, que se possa conceber a lei como uma
criação do Estado ou que seja possível admitir-se a velha noção de
direito subjetivo.

6. Duguit, Manuel, cit., p. 63. Idêntica afirmação já havia sido por ele f� ita
em 1908, em seu Le droit social, et le droit individuei et la transformation de l 'Etat,
p. 127. Vide ainda Traité, cit., v. 2, p. 753 e s.
7. Duguit, Manuel, cit., p. 75 e s. Cf. Traité, loc. cit.
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O Estado não é algo colocado acima dos indivíduos, com o
direito de impor aos habitantes de seu território as suas ordens
incondicionadas, como pretendem os juristas metafísicas (ou seja,
os partidários do subjetivismo), mas sim um mero órgão dotado de
força e que deve agir em razão e em função das exigências da solida
riedade social, da qual decorre a regra de direito que se impõe a
governantes e governados (concepção realista ou objetivista).
O Estado é a força regulada e limitada pelo Direito, porquanto a
regra jurídica (isto é, a regra normativa) impõe-se a todos os indiví
duos, inclusive àqueles indivíduos que são governantes e a cuja von
tade se reduz a própria vontade do Estado.
As regras de direito que o Estado edita são simples regras "cons
tr:uti_vas", ou seja, necessárias à garantia das verdadeiras regras de
dtretto que se formam espontaneamente na sociedade.
Sendo o Estado uma força subordinada ao imperativo do Direi
to, não há soberania como poder de decidir juridicamente, não há
soberania como expressão de poder acima do qual não exista ne
nhum outro.
A regra de Direito impõe-se a todos, de sorte que, em rigor, não
se pode dizer que o Estado dá ordens aos governados, pois os
governantes não são superiores aos governados: o que na doutrina
tradicional se considera por meio do binômio ordem obediência deve
à luz do sadio realismo, entender-se como conformidade de todo�
aos ditames da solidariedade social objetivamente traduzida em re
gras de Direito.
Como sagazmente observa W. W. Willoughby, "ocorre, assim,
que, quando alguém é compelido por outrem, capacitado para coagi
lo, a se conformar com a lei da solidariedade social, fica em posição
,
analoga
daquele que, segundo Rousseau, é constrangido a ser livre
quando está obrigado a obedecer à 'Vontade Geral', que, ainda se
gundo Rousseau, seria a sua própria verdade, ou vontade real, se lhe
fosse dado reconhecê-la"8•
Em última análise, a teoria de Duguit, que se levanta tão enfati
camente contra a "metafísica" da doutrina tradicional, repousa sobre
8. W. W. Willoughby, The ethical basis ofpolitica/ authority, cit., p. 396-7.
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a crença ingénua na formação automática e espontânea do Direito
como expressão do fato da solidariedade social ...
Nem é possível entender-se como é que a regra de Direito se
impõe aos governantes quando estes desempenham a função de for
mular normas construtivas ou técnicas, tendentes a garantir o efetivo
cumprimento das normas jurídicas por meio dos tribunais e dos ór
gãos legislativos, exercendo função análoga à desempenhada pelas
pesquisas dos juristas e pelo costume9•
Em suma, Duguit admite que há regras de direito sem lei e ape
sar da lei, e afirma que essas regras de Direito são efetivamente cum
pridas, ou seja, que elas têm positividade mesmo sem o Estado, na
totalidade do corpo social ou, então, em círculos particulares, como
é o caso das associações profissionais, que um dia deverão ser inte
gradas no Estado.

215. Como se vê, a doutrina de Duguit rompe com a concepção
monista do Direito, devolvendo à totalidade do corpo social a forma
ção das normas jurídicas, admitindo, implicitamente, uma pluralidade
de fontes do Direito Positivo.
Trata-se, evidentemente, de um pluralismo que se ignora, mais
do que de um pluralismo resultante de uma análise especial dos cír
culos ou ordenamentos particulares, como acontece, por exemplo,
com o institucionalismo de Hauriou e de Santi Romano e seus
continuadores.
De qualquer forma, estamos diante de uma concepção do Esta
do como governo constituído em virtude de contrato implícito de
solidariedade, por uma pluralidade de vontades, como uma "câmara
de compensação de interesses", uma "agência de organização e de
controle dos diferentes serviços públicos".
Os serviços públicos são executados pelas corporações dos fun
cionários, sob a vigilância dos governantes, cujos poderes se tornam
cada vez mais limitados pelo sistema de representação dos interesses
por meio dos órgãos sindicais.

À medida que os sindicatos forem se integrando no Estado, este
irá perdendo os chamados poderes ou atribuições de soberania (fun-

9. Vide Traité,

v.

1, p. 1 05

e

s.

e

1 69

e

s.
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çõ�s legisl�tivas e políticas) em benefício das associações profissio
nais, e, assim, se chegará paulatinamente a um novo tipo de Estado,
a uma "administração dos interesses públicos de forma essencial
mente descentralizada" 1 0•

mero órgão de coordenação dos interesses gerais atualizados pe
las convenções dos cidadãos e pelas associações econômicas. Deve
tornar-se um meio, um instrumento, não mais para a tutela dos direi
tos , mas para a coordenação dos interesses.

216. A teoria de Duguit contém um conjunto de princípios per
.
feitamente aplicáveis às pretensões do sindicalismo organizado à mar
gem do Estado ou fora dele, compreendendo-se perfeitamente a re
percussão de sua doutrina nos meios sindicalistas.

Sem soberania, sem exclusividade para a revelação do Direito,
nada
que o constitua uma pessoa jurídica, o Estado, que os sin
m
se
dicalistas conservam, é o direito objetivo dos serviços públicos, pura
atividade administrativa subordinada às exigências dos interesses
grupalistas12•

É, porém, na obra de Jêze que a negação do Estado como pes
soa jurídica soberana alcança pontos extremos, e a crise do Estado
Moderno se apresenta mais aguda, até ao ponto de se negar possa
existir algurr;til atividade essencial ao Estado.
Jêze, em um momento histórico de eclipse da idéia do Estado,
declara peremptoriamente que todos os serviços públicos podem ser
objeto de concessão, inclusive os de polícia e justiça, destruído, as
sim, o que não pode deixar de ser considerado da própria essência do
Estado: a exclusividade da tutela do Direito 1 1 .
Os sindicalistas, mais economistas ou sociólogos do que juris
ta�, f�em �uas est�s idéias sobre o Estado, e erguem o pomposo
_
ediftcio
do .Federalismo econômico".

O ESTADO SEGUNDO AS DOUTRINAS SINDICALISTAS
217. O Estado, dizem os sindicalistas, pode e deve ir, aos pou
cos, se desobrigando dos serviços públicos, até se transformar em
10. V!de Duguit, Traité, cit., v. 1 e Le droit social, et le droit individuei et la
,
transformation de I' Etat,
cit., p. 1 54 e s.
1 1 . Vide Jê�e, Les contrats administratifs, Paris, 1 927, p. 69 e s., e Sérgio
.
P��unzw, II sent�mento dello Stato, cit., esp. p. 38, 1 69 e 240. Mário Masagão,
�nttcando a doutnna de Jêze e, ligando-a "à nefasta influência de Duguit", faz estas
�us�s,ponderações : "Na ação social, ao lado do Estado, aparece a livre atividade dos
md�v1�uos e das associações. Na ação jurídica isso não se dá: ela se distingue da
s ?c1al JUStamente por ser privativa do Estado e indelegável. Sob pena de falência
vu� a . não pode o Estado admitir a concorrência a qualquer atividade, para tutelar
� d�r�1to". (Con�eito de direito administrativo, São Paulo, 1 926, p. 15 e Natureza
;urüilca do servtço público, São Paulo, 1 933, p. 24.)

�
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As forças econômicas sempre produzem e orientam as ativi
dades políticas, de sorte que, segundo a doutrina sindicalista, há
verdadeiramente dois Estados: um Estado econômico, formado por
um conjunto de associações poderosamente constituídas; e um Es
tado político, pequeno, evanescente, fraco, sem personalidade e sem
poderes 1 3•
No fundo, o ideal que se pretende alcançar, com o aniquilamen
to do Estado como pessoa jurídica soberana, consiste em substituir o
governo dos homens pela administração das cousas.

1 2. Cf. Leroy, Les transformations de la puissance publique, cit., p. 79 e s.
13. Bortolotto, op. cit., p. 247. Para se ver bem a diferença entre o sindicalis
mo reformista e o sindicalismo fascista nada melhor do que comparar a já citada
obra de Panunzio, II sentimento dello Stato, com o seu trabalho Syndicalisme et
souveraineté, publicado em 1 9 1 3 no Mouvement socialiste, jul./ago., p. 59. Sobre
esta matéria, vide, além da bibliografia do parágrafo anterior, as seguintes obras:
Paul Boncour, Le fédéralisme économique, Paris, 1 900; Maxime Leroy, Les
transformations de la puissance publique, Paris, 1 907, La technique nouvelle du
syndicalisme, Paris, 1 92 1 ; Georges Scelle, La politique republicaine; Georges Valois,
Un nouvel âge de I' humanité, Paris, 1920, L' économie nouvelle, Paris, 1 930; S.
Beracha, Rationalisation et révo/ution, Paris, 1930; Brethe de la Gressaye, Le
syndicalisme, l' organization professionelle et I' État, Paris, 1 93 1 , e La représentation
professionelle et corporative, Arch de Ph. du D. e Soe. Jur., n. 3-4 de 1934, p. 59-98;
A. Fourgeaud, Du code individualiste au droit syndical, Paris, 1929; G. D. H. Cole,
Self government in industry, Londres, 1 9 1 7 ; Roger Bonnard, Sindicalismo,
corporativismo e estado corporativo, trad. e anot. por Temístocles Cavalcanti, Rio,
1938; B. Todorovitch, Le droit syndical et les doctrines syndicales, Paris, 1934; cf.
também Georges Burdeau, Traitéde sciencepolitique, cit., t. 1 , p. 387-401 ; H. J. Laski,
Réflexions sur la révolution de notre temps, 1 946; e Legaz y Lacambra, /ntroducción
a la teoría dei Estado nacionalsindicalista, Barcelona, 1 940; Charles O. Gregory,
Diritto nordamericano del lavoro, trad. de França M. Cavara, Milão, 1954; S. I. Benn
e R. S. Solers, The principies ofpolitical thought, Nova York, 1964.
.
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A soberania econômica, ou seja, o primado das forças econô
micas como fonte de determinações jurídico-políticas, reside nos sin
dicatos, cujas federações compõem a república. Em suma, põe-se
em lugar do Estado a associação profissional, em cuja função se or
ganiza o Estado Técnico.
O Estado não é mais uma pessoa dotada de soberania, mas um
órgão da soberania econômica pertencente aos produtores organiza
dos. Como já foi observado, o Estado Técnico, formado pela massa
dos produtores soberanos, equivale a um contratualismo de 2.0 grau,
no qual o pacto social é estabelecido entre grupos e não entre indiví
duos, para garantir interesses de produtores e não simples direitos de

4
cidadãos 1 •

Segundo Paul Boncour, grande propugnador do federalismo
econômico, cada grupo profissional não representa simplesmente uma
associação para a defesa dos interesses particulares dos associados,
mas constitui uma verdadeira "instituição de ordem pública, como
um organismo social, um grupo de interesses coletivos que estabele
ce para seus membros relações necessárias e obrigatórias".
Esses grupos, continua ele, detêm a soberania econômica, so
berania esta que deve ser colocada ao lado da soberania nacional,
porquanto não só o Estado, mas cada grupo corporativo constitui
uma fonte autônoma de normas jurídicas.
O Estado, como grande protetor das repúblicas profissionais
"federadas", tem a incumbência de coordenar as "soberanias econô
micas", garantindo a cada uma a sua esfera de ação, assegurando as
liberdades individuais no seio dos grupos, e traçando as grandes li
nhas das constituições grupalistas e das relações entre os indivíduos
e os grupos.
Esse federalismo econômico, no qual se justapõem ou se coor
denam as "soberanias econômicas" ao lado da "soberania nacional",
constitui o núcleo fundamental da doutrina sindicalista relativamen-

14. Pode-se dizer que, assim como o Estado sindicalista é um aparelho da
soberania econôrnica, o Estado nazista é também considerado um apparat da estirpe
e da cultura germânicas.
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te ao problema do Estado, importando em fundas alterações na teo
ria do Direito 15 •

218. Mais tarde, o pensamento teve amplo desenvolvimento,
firmando melhor os pontos relativos à forma de elaboração do Direi
to pelas associações sindicais, especialmente quando o próprio Esta
do reconheceu a eficácia das convenções coletivas firmadas pelos
sindicatos para além do círculo dos consociados, sem os transformar,
contudo, em pessoas de direito público.
Passados os entusiasmos sorelianos do sindicalismo revolucio
nário, não faltaram concessões de uma e de outra corrente sindicalis
ta no sentido de se negar menos e de se pensar um pouco mais na
parte construtiva da doutrina.
Daí uma teoria fundamentalmente pluralista e de fundo precipua
mente econômico, cujos pontos essenciais são os seguintes: 1 .0) os
sindicatos são os sujeitos da soberania econômica; 2.0) os sindicatos
possuem, tanto como o Estado, o poder de editar normas juridica
mente obrigatórias; 3.0) as "soberanias" dos grupos devem ser coor
denadas tendo em vista a "soberania dos consumidores"; 4.0) deve
existir um órgão destinado a coordenar as soberanias particulares e a
garanti-las em seu exercício; 5.0) as leis dos sindicatos valem na esfe
ra econômica, assim como a lei do Estado é soberana na esfera polí
tica; 6.0) os sindicatos desempenham funções administrativas; 7.0) as
funções políticas devem ser cuidadosamente separadas das funções
econômicas.

219. Em suas linhas gerais, essa é a orientação da doutrina es
posada pelo espírito irrequieto de Georges Valois, com a diferença
que os seus adeptos reconhecem expressamente que, se as funções
grupalistas devem ser coordenadas tendo em vista a soberania dos
consumidores, é claro que se não pode negar esta verdade essencial:

"O político prima sobre o econômico".

15. É claro que não nos referimos senão ao sindicalismo reformista. Sorel,
Berth, Lagardelle, Leone, Labriola etc. não admitiam semelhante concessão para
.
com o poder político, fiéis ao fundamento anárquico de suas doutn�as. �? anarco
sindicalismo, só pode haver lugar para uma teoria de não-soberania. Abas, pouco
ou nada eles adiantam sobre a ordem social futura...
28 1

Embora reconhecendo a proeminência do Estado e de sua sobe
rania, esses autores mantêm a "soberania econômica" para as asso
ciações profissionais, e concebem o Estado como "um verdadeiro
recinto de manobras, em que estão reunidas todas as alavancas de
comando da economia" 1 6•
A diferença acima apontada quase que desaparece, porém, na
doutrina de alguns continuadores de Valois mais apegados aos prin
cípios de Karl Marx, como é o caso de Sammy Beracha, partidário
de um federalismo de base essencialmente econômica, com a inte
gração dos sindicatos no Estado, ou melhor, com "incorporação das
funções de direção econômica no sindicalismo".
Beracha declara que os sindicatos devem ser transformados em
"coletividades públicas", que a República sindicalista deve ser for
mada por uma "federação de sindicatos" e uma "federação de re
giões econôrnicas", realizando-se, "através de uma integração ao mes
mo tempo vertical e horizontal", o tipo de Estado cujas característi
cas são apontadas por Duguit quando diz que o Estado Moderno ten
de a ser, não mais uma soberania nacional que comanda, mas uma
federação de serviços públicos na qual os detentores do poder não
têm direito de comandar, mas funções a cumprir17•

SOBERANIA E PLURALISMO CORPORATIVISTA
220. Ao lado das doutrinas que estamos apreciando, podemos
colocar também a do chamado "corporativismo puro", que, observe
se desde logo, não se deve confundir com o "corporativismo fascis
ta", que é "corporativismo do Estado".

16. Va1ois, Un nouvel âge de l'humanité, cit., p. 8 1 . "O Co1etivismo", escreve
o guildista Cole, "é o equivalente prático da soberania do Estado... O Sindicalismo
é uma inversão do Coletivismo. O primeiro objetiva a soberania absoluta dos consu
midores; o segundo pretende a soberania, não menos absoluta, dos produtores, das
associações profissionais. Os socialistas guild reconhecem que nem as associações
territoriais nem os agrupamentos profissionais são bastantes por si sós; algumas
exigências comuns são melhor satisfeitas pelos primeiros, outras pelos segundos,
em suma, cada grupo tem a sua função e nenhum é completa e universalmente sobe
rano". Apud W. W. Willoughby, op. cit., p. 439.
17. Vide Sammy Beracha, op. cit., p. 170-97.
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Diferença essencial não existe entre os "pluralistas sindicais" e
os "pluralistas corporativos" do ponto de vista estritamente jurídico
da soberania.
As diferenças, porém, são relevantes no plano sociológico-polí
porquanto
os corporativistas não aceitam o primado da econo
,
tico
e
estendem
a todos os setores da atividade social o princípio da
mia

corporação.
Se entre os sindicalistas a nota dominante é a econômica, já
entre os segundos predomina o cunho sociológico, com uma com
preensão mais alta das funções do Estado.
Todos, porém, incidem no erro de confundir soberania com
autonomia, e se caracterizam pela falta de precisão técnico-jurídica
de seus trabalhos.
A doutrina do "corporativismo pluralista" consiste em reconhe
cer em cada corporação uma fonte autônoma de Direito, atribuindo
lhe soberania, ou seja, um poder próprio e originário, não derivado
do Estado.
"A sociedade", escreve W. Heinrich, interpretando o pensar da
escola de Spann, "é constituída essencialmente de corporações; as
corporações estão diretamente arraigadas na totalidade da socieda
de, e são dotadas de uma vida própria e de um poder soberano pró
prio; é por isso que a sociedade tem uma estrutura fundamental des
centralizada" 1 8 •
Cada corporação, por conseguinte, não recebe o seu poder do
Estado, nem do consenso dos indivíduos; é uma realidade primor
dial, cuja soberania decorre, de maneira imediata, da função de inte
resse público por ela exercida.
Não há Direito que não tenha como fonte as funções de ordem
corporativa, de sorte que o Direito do Estado é da mesma natureza do
Direito das corporações.
"O serviço social", escreve Mihail Manoilesco em um livro onde
as ilusões do otimismo pluralista se acumulam, "é, pois, a fonte de
todo o Direito. Ora, o serviço social não é o monopólio do Estado.
18. Apud Mano'ilesco, Le siecle du corporativisme, cit., p. 85.
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Todas as corporações desempenham serviços sociais, cada uma em
seu gênero; todas as corporações são, portanto, fontes de direito e
de soberania (sic). E esse direito é um direito público"19•

221. O que os adeptos do pluralismo corporativista pretendem
é, em suma, organizar o Estado como uma federação de corporações
"soberanas", de maneira que os serviços públicos venham a ser des
centralizados. Para isso julgam eles necessário atribuir a cada cor
poração poder de império e competência originária para editar nor
mas universalmente válidas. Cada corporação seria, como diz Spann,
um pequeno Estado, um Estado em miniatura, com o seu Direito
Positivo próprio.
Ora, pode-se dizer que hoje não existem juristas que não reco
nheçam a necessidade de descongestionar o Estado, libertando-o de
funções que podem ser melhor exercidas por órgãos autônomos, por
entidades corporativas e autárquicas: a descentralização administra
tiva é um imperativo político-econômico de nossa época.
O que os pluralistas não querem, porém, reconhecer, é que exis
tem certas funções que não podem ser exercidas por indivíduos ou
por associações particulares sem grave perigo para a ordem social e
sem o aniquilamento do próprio Estado. Funções há que são ineren
tes à soberania do Estado, que são o próprio conteúdo da soberania
estatal e que não podem ser objeto de delegação: são as funções es
senciais de defesa do território, de segurança interna, de legislação e
de jurisdição, as quais não podem ser confundidas com as funções
facultativas que o Estado pode perfeitamente delegar, desde que re
sultem vantagens de ordem técnica ou econômica20•

1 9. Manoilesco, op. cit., p. 86.
20. Os autores que aceitam a distinção fundamental entre funções essenciais
efunçõesfacultativas do Estado, esquecem-se, geralmente, de que o quadro das fun
ções essenciais aumenta segundo as exigências políticas das diferentes formas ou
constituições particulares do Estado, ou segundo os regimes políticos. Assim a fun
ção de coordenação e controle das atividades econômicas é essencial a um Estado
Corporativo, como é da essência do Estado Coletivista o emprego direto dos instru
mentos de produção. Poder-se-ia, pois - atendendo não só ao Estado, mas às cons
tituições particulares do Estado -, distinguir as funções estatais em delegáveis e
indelegáveis, abrangendo estas as indelegáveis em todas as formas de Estado (gene
ricamente essenciais) e as indelegáveis em determinadas formas de Estado (particu
larmente essenciais). Quanto à delegabilidade do poder legislativo em sentido subs-
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222. A distinção entrefunções essenciais e funçõesfacultativas
basta para revelar a improcedência da doutrina que atribui soberania
às corporações e equipara o Direito Positivo do Estado ao Direito
Positivo dos grupos e das associações.
Pelos mesmos motivos, carece de fundamento a teoria que atri
bui poderes de legislação, em sentido material, a determinadas asso
ciações, sem reconhecer que o exercício desses poderes derivados de
império implica a transformação dessas mesmas entidades em pes

soa de direito público.
Quando um sindicato é reconhecido como representante de toda
uma categoria de produtores, as convenções de trabalho por ele esti
puladas adquirem caráter público, constituem um verdadeiro "códi
go de normas" no "setor profissional", como diz De Semo, mas a
força geral obrigatória dessas normas não tem a sua fonte primária
nas próprias entidades corporativas, antes decorre da soberania do
Estado. É o Estado que empresta força de norma universal e abstrata
ao que formalmente resulta de uma convenção, e não poderia valer
senão entre as partes.
As associações sindicais não são soberanas, mas sim autôno
mas, ou mais precisamente, são associações corporativas autônomas
revestidas de personalidade pública quando convencionam normas
válidas para toda a categoria, e estão armadas de outros poderes de
império, como o direito de cobrar contribuições dos elementos não
sindicalizados etc.
É preciso, porém, não confundir o sindicato reconhecido com
poderes de representação, e que constitui pessoa de direito público,
com a corporação tal como existiu na Itália, onde a corporação era
órgão da administração, um órgão do Estado, sem autonomia e sem
personalidade jurídica.

tancial às pessoas de Direito Público (aos Estados-Membros, aos Municípios, aos
sindicatos reconhecidos, aos institutos públicos de assistência etc.), consultem-se
Ranelletti, Istituzioni di diritto costituzionale, cit., p. 493 e s.; Ravà, Diritto e Stato
nella mora/e idealista, Pádua, 1 950, p. 1 88; Luiz Legaz y Lacambra, Derecho y
Libertad, Buenos Aires, 1952; Burdeau, Traité, cit., v. 4, p. 140 e s. e 301 e s. Cf.
Miguel Reale, Revogação e anulamento do ato administrativo, Rio, 1968.
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As pessoas de direito público, como ensina Ranelletti, não se
confundem com os órgãos do Estado, porquanto são dotadas de po
der de império próprio, embora derivado do Estado; possuem finali
dades próprias, que são também finalidades do Estado; mas a sua

223. Não possuindo um critério seguro para a distinção entre as
funções essenciais e as funções facultativas do Estado, os adeptos do
"Estado Corporativo Plural" não podem deixar de conferir soberania
a entidades evidentemente

autônomas.

atividade e os seus atos são próprios, e não são atos e atividades do

Assim é que, em geral, os partidários da doutrina, nas pegadas

Além do mais, entre o Estado e as pessoas de direito público

de Spann, embora considerando o Estado uma supercorporação, não
titubeiam em estender a soberania a todos os centros criadores de

Estado2 1 •

não há uma relação de hierarquia, porque esta relação só pode existir
entre órgãos do mesmo ramo da administração de uma só

entidade.

Esta distinção, bem clara na doutrina italiana e alemã, não pode
ser feita com clareza pelos que aceitam a teoria francesa que distin
gue entre "estabelecimentos de utilidade pública" e "estabelecimen
tos públicos", exigindo, para a caracterização de uma pessoa de di
reito público, uma verdadeira integração nos quadros da administra
ção de Estado22•
Muitas incompreensões sobre a natureza pública dos

sindica

tos representativos de categoria decorrem do fato de se não admitir
que possam se tornar de Direito Público pessoas jurídicas fundadas
pela atividade privada23•

2 1 . Ranelletti, lstituzioni, cit., p. 498 e s. No mesmo sentido Santi Romano,
Corso di diritto costituzionale, cit., p. 63 e s.
22. Cf. Hauriou, Précis de droit administratif, Paris, 1921, p. 305 e s. e 325 e s.
23. Segundo o Prof. Roger Bonnard (Sindicalismo, corporativismo e estado
corporativo, cit.), a "convenção coletiva de trabalho é um ato legislativo elaborado
por órgão privados (sic) e por meio de convenção", de maneira que "uma verdadei
rafunção legislativa é assim exercida por órgãos não-estatais" e a "legislação que
daí resulta é uma legislação privada" (p. 22-25).
Somos de opinião contrária, pois não é possível haver compatibilidade entre
estes dois princípios: o caráter privado das associações, e a universalidade e a
inderrogabilidade das normas da convenção. Quando a convenção vale obrigatoria
mente para a categoria, o sindicato é de Direito Público. O que não impede que
possam existir convenções coletivas de ordem privada estipuladas por entidades
sindicais da mesma natureza.
A tendência universal é no sentido de se dar um caráter público às convenções
e aos sindicatos. Quando as convenções são, como diz Bonnard, verdadeiros atos
legislativos, é possível discutir-se sobre a natureza contratual, normativa, ou
normativo-contratual do instituto, mas não sobre a sua natureza jurídica de ordem
pública. Cf., sobre estes pontos, Carnelutti, Teoria dei regolamento colletivo dei
rapporti di lavoro, Thrim, 193 1 ; Chiarelli, Lapersonalità giuridica delle associazioni
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normas jurídicas particulares, o que produz uma enorme confusão
nos domínios da Ciência Jurídica.
Além disso, não há acordo entre eles quanto ao lugar que é
reservado à corporação-Estado na fanu1ia numerosa das corporações.
Em primeiro lugar, vemos a orientação de Spann e de Heinrich, de
cunho mais sociológico do que técnico-jurídico, dando ao Estado
um fundamento próprio, uma própria razão de ser, com a sua estrutu
ra e os seus ordenamentos originários, como entidade derivada de si

mesma, de suas próprias funções. As demais corporações estariam
ao lado do Estado, como unidades sem janelas, sem constituírem a
fonte de sua geral capacidade de Direito; os órgãos representativos
de base corporativa não poderiam exercer senão uma função consul
tiva junto à corporação estatal.

professionali), Roma, 1 93 1 ; Guidotti, II contratto collettivo di lavoro nel diritto
corporativo, Roma, 1935, caps. ll e Ill ; Ranelletti, op. cit., p. 487 e s.; Navarra,
lntroduzione al diritto corporativo, cit., p. 176 e s.; Barassi, II diritto sindica/e e
corporativo, Milão, p. 3 1 7 e s.; Costarnagna, Diritto pubblico fascista, cit., p. 536 e
s.; Balella, Lezioni di legislazione sociale, Roma, p. 147 e s.; Miceli, Istituzioni di
diritto corporativo, Roma, 1 934, p. 2 14; De Semo, Natura giuridica dei contratto
collettivo di lavoro, Pistóia, 1930; Romano, Corso, cit., p. 1 28 e s.; Oliveira Vianna,
Problemas de direito corporativo, cit., p. 156; Todorovitch, Le droit syndical et les
doctrines syndicalistes, cit., p. 29 e s.; Mazzoni, L' ordinamento corporativo, cit.,
p. 1 56 e s., e a bibliografia indicada nos ns. 7 e 1 1 ; e Dabin, Philosophie de l'ordre
juridique positif, cit., p. 44.

Contra a consideração dos sindicatos reconhecidos como pessoas de Direito
Público, manifestam-se Waldemar Ferreira, A justiça do trabalho, 1938, I, p. 75 e
1 9; Teotônio Monteiro de Barros Filho, Revista Forense, 1 34-587; José Segadas
VIana, Instituição de direito do trabalho, 1957, II, p. 356. Enquanto Cesarino Júnior
os consi era pes �oa� aut quicas de direito social (Direito social brasileiro, I, p.
240), o citado Ohveira VIanna, Temístocles Brandão Cavalcanti (Constituição Fe·
dera/ Comentada, Rio, 1949, IV, p. 50 e s.) e Egon-F. Gottschalk (Norma pública e
privada no direito do trabalho, São Paulo, 1944) reconhecem o caráter público de
suas funções.

�

�

�
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Em contraposição a essa teoria, que justapõe todas as
corporações, há uma outra que procura resolver o problema atribuin
do ao Estado uma dupla natureza. Jano bifronte, o Estado seria, en
tão, ao mesmo tempo, uma corporação como as outras, e uma super
corporação integrante. Como simples corporação o Estado encontra
ria a sua razão de ser nas suas próprias funções; como supercorpo
ração, seria o resultado da corporação e da integração das atividades
corporativas sobre uma base nacional.
Como corporação, o Estado possuiria apenas três funções es
senciais: a de defesa contra o inimigo externo, a de política externa e
a de polícia. As outras passariam às corporações restantes, que cui
dariam até mesmo da legislação e da jurisdição24•
Como supercorporação, o Estado teria, ao contrário, umafun 
ção integrante, de coordenação e arbitragem corporativas e, por con
seguinte, de coordenação indireta de toda a vida nacional.
Embora, pois, pensem atribuir ao Estado uma alta missão, a
idéia da equivalência dos ordenamentos jurídicos impede a esses
autores uma compreensão exata das funções estatais e uma perfeita
noção de soberania. Nem percebem que o Estado deixaria de ser
Estado, se abrisse mão de funções que são de sua própria essência.

O INSTITUCIONALISMO DE HAURIOU
224. O grande movimento institucionalista francês contempo
râneo, a cuja frente se põem os nomes de Maurice Hauriou e de
Georges Renard, apresenta muitos elementos do corporativismo plu
ral, mas se distingue não só pela sua feição mais acentuadamente
técnico-jurídica como também por uma compreensão mais exata da
natureza do Estado e da soberania.
24. Cf. Manoi1esco, op. cit.: "Dans la Doctrine individualiste I' État minimum
se realise abandonnant au domaine privé toutes les fonctions, saufla défense nationale,
la politique extérieure et I' ordre intérieure. Dans la doctrine corporatiste, l' État
minimum (sic) se realise en abandonnant aux corporations toutes les fonctions, sauf
celles precitées", (p. 101). Trata-se, como se vê, de um liberalismo de 2.0 grau, de
base grupalista, ao contrário do outro, que é de base individualista.
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Não podemos aqui expor e analisar a doutrina institucional fran
25,
ce sa pois o nosso campo de análise é limitado, e o que nos interes
sa mais de perto é saber como os institucionalistas tentam resolver o
intrincado problema da soberania em face do Direito Positivo e ex
plicam as relações entre Direito e Estado.
Notemos preliminarmente que não há uma teoria institucio
nali sta sobre a soberania, mas tantas quantas são os seus autores.
Mais ainda, há autores, como Hauriou, que apresentam diferentes
concepções de soberania. Parece, pois, que é da natureza do plura
lismo acentuar cada vez mais a pluralidade ...
A importância fundamental do institucionalismo consiste em
colocar o problema da soberania no plano da análise das fontes do Di
reito, revelando que não é possível uma teoria sobre o poder do Esta
do sem um prévio exame das fontes da positividade jurídica. Outro
mérito seu está em procurar resolver a magna questão levantada en-

25. Além das obras institucionalistas várias vezes citadas, vide Hauriou, La
théorie de l'institution et de la fondation, Cahiers de la Nouvelle Journée, n. 4, Aux
sources du droit, !e pouvoir, l'ordre et la liberté, Cahiers de la Nouvelle Journée, n.
23, Delos, La théorie de l'institution, ATLh. Philos. Dr. Soe. Jur., 1 93 1 , p. 96, Gurvitch,
Les idées maítresses de Maurice Hauriou, cit., Le Fur, Droit individuei et droit
social, Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, 193 1 , 3-4, p.
285, Georges Renard, Souveraineté et parlamentarisme, Cahiers de la Nouvelle
Joumée, n. 4, Théorie de l'institution, cit., La filosofia di Maurice Hauriou, in Studi
di diritto pubblico in onore di Ranelletti, 1 93 1 , II; De l'institution à la conception
analogique du droit, Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique,
1 935, 1 -2, p. 99; Duguit, Traité, cit., v. 1 , p. 24 e s. Em nosso livro Fundamentos
do direito, cap. VII, analisamos as bases filosóficas do institucionalismo de Hauriou,
fixando os seus pontos de contacto com uma concepção culturalista do Direito.
Ao tratarmos da teoria de Georges Burdeau sobre o Estado como
"institucionalização do poder", já tivemos ocasião de apontar a decisiva influência
das idéias de Hauriou na obra do maior "politicólogo" francês contemporâneo.
Aliás, no que tange ao delicado problema das relações entre o Estado e as
demais instituições, é bastante vago o pensamento de Burdeau, que acentua a pree
minência da instituição estatal, escrevendo: "Quer se queira ou não, o Estado é o
senhor da vida sqcial: ele decide por via de processo unilateral, determina ele mes
mo os fins de sua ação, goza, em tudo e para tudo, do benéfice du préalable, não
tolerando qualquer resistência desde que se manifeste fora das formas por ele mes
mo previstas" (Traité, cit., t. II, p. 303). É verdade que, no seu entender, o Estado
assim age em virtude da legitimidade de seu poder que, por ser poderjurídico, é, por
natureza, um poder limitado, em função de uma "idéia de direito".
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tre subjetivistas e objetivistas do Direito, ou seja, a relativa à forma
ção espontânea ou voluntária do Direito.

pelo consenso costumeiro, o certo é que a instituição é objetiva, mas
a regra de direito não o é.

Em segundo lugar, os institucionalistas - como já vimos ana
lisando a teoria de Hauriou, na segunda parte desta monografia - só
atribuem soberania ao Estado.

226. Combatendo as doutrinas que, como a de Duguit, estabe
lecem a objetividade das regras de direito, Hauriou esclarece que são
as instituições que criam a regra de direito, devendo estas ser consi
deradas como "um elemento de continuidade para as instituições
sociais e não um elemento formador"27•

Não são, pois, pluralistas quanto à soberania, mas o são quanto
às fontes da positividade jurídica.
Expliquemo-nos.

225. A idéia fundamental do institucionalismo, como a própria
palavra está dizendo, é a de instituição, conceito fecundo mas que
tem sido transformado em verdadeira chave de milagres nas obras de
certos juristas ...
"Uma instituição", explica Hauriou, "é uma idéia de obra ou de
empreendimento que se realiza e dura, juridicamente, num meio so
cial. Para a realização desta idéia, um poder se organiza e lhe propi
cia os seus órgãos; de outro lado, entre os membros do grupo social
interessado na realização da idéia, surgem manifestações de comu
nhão dirigidas pelos órgãos do poder e regulamentadas por meio de
procedimentos estabelecidos"26•
Dessarte, surge uma instituição toda vez que uma idéia diretora
se impõe objetivamente a um grupo de homens, e as atividades reci
procamente se autolimitam segundo regras sociais indispensáveis à
consecução do fim em cuja função a autoridade do todo se constitui
e se exerce.
Toda instituição é uma formação natural, um produto de ativi
dades coordenadas em virtude do fim que todas procuram alcançar.
A instituição se estabelece pela harmonia ou correspondência de fa
tores subjetivos e objetivos, uma vez que resulta tanto da idéia obje
tiva a realizar como do consentimento de todos relativamente à co
munhão, elementos esses que se sintetizam ou se integram na regra
social garantida pelo poder inerente ao corpo social. Embora haja
fatores subjetivos representados pelo consenso na instituição estatal,

26. Hauriou, La théorie de l'institution, cit., p. 10.
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Ao objetivismo positivista de Duguit, baseado na idéia de que a

regra de direito se forma por si, independentemente de todo elemen
to subjetivo decisionista, Hauriou contrapõe uma teoria do Direito

que por muitos é considerada de "objetivismo metafísico".

O sistema de Hauriou é cheio de subtilezas e de nebulosidades,
tendo razão o seu ilustre colega de Bordéus quando o denomina o
Bergson das letras jurídicas, não só pelo brilho do estilo e a finura da
inteligência como pelos elementos de obscuridade que envolvem a
sua obra28•
Nós já vimos quais são as idéias de Hauriou sobre as doutrinas
que pretendem dar existência objetiva aos ordenamentos jurídicos, e
como ele é de opinião que não pode haver Direito sem poder.
Pois bem, ao mesmo tempo que ele diz que "atrás da regra de
Direito é preciso encontrar o poder que a sanciona", Hauriou afirma
que não são as regras de Direito que criam as instituições, mas sim as
instituições que criam a regra de Direito, e que as instituições são
"corporificações sociais de uma idéia diretora".
Devemos prestar atenção à graduação que existe na seqüência
dos elementos formadores da instituição: em primeiro lugar está a

27. Hauriou, La théorie de l'institution, cit., p. 7, Aux sources du droit, p. 93.
28. Vide Duguit, Traité, v. 1, cit., p. 5 e 26. Vide aí o esforço inútil despendido
por Duguit para provar que o sistema de Hauriou é de um "objetivista que se igno
ra". Do ponto de vista jurídico, o que Hauriou procura realizar é exatamente o
superamento das disputas entre subjetivismo e objetivismo. Ele mesmo o declara em
seu estudo-manifesto de 1925: "A teoria jurídica da instituição, que se agarra viva
mente à realidade, foi lenta em sua organização. Não logrou encontrar a sua verda
deira sede senão quando o terreno foi desembaraçado das disputas acerca do contra
to social e sobre as relações entre sujeito e objeto" etc. Cf. La théorie de l'institution,
publicado no 4.° Cahier de la Nouvelle Joumée e reproduzido no 23.0 fase.
29 1

idéia objetiva diretora (l'idée diretrice ou l'idée de l'oeuvre à realiser),
fundamento primeiro de toda instituição corporativa, centro
polarizador das aspirações e dos interesses individuais; em segundo
lugar surge a comunhão de sentimentos e vontades, que resulta da
integração do elemento humano sob o império dessa idéia diretora;
em terceiro lugar, a autoridade constituída em virtude dessa
integração; e, por fim, as regras de Direito como "regulamentos an
tecipados dos conflitos", entre os poderes dos indivíduos e os pode
res da instituição29•
Como se vê é uma idéia objetiva, inconfundível com a regra de
Direito, que dá nascimento à instituição, a qual dura enquanto dura a
força criadora da idéia-fonte. A regra de Direito, longe de ser o início
do processo jurídico, é seu termo, porquanto pressupõe a autoridade.

29. Referimo-nos aqui apenas às instituições por uma comunhão ou integração
de pessoas, e não às instituições-causas que seriam instituições jurídicas puras, sem
personalidade, realidades jurídicas postas como centros criadores de Direito, tal como
acontece, por exemplo, com a propriedade privada.
Aliás, em matéria de classificação das instituições reina a maior confusão
entre os institucionalistas, especialmente entre os que vêem "instituições" em tudo e
por tudo.
Notamos ainda que o termo "instituição" não é aqui empregado em
contraposição a "corporação". A ciência jurídica ora designa com o nome de
corporação a entidade moral de base precipuamente pessoal (universitas personarum)
em contraposição àfundação em direito privado e à instituição em direito público,
estas de base prevalentemente patrimonial (universitas bonorum). Cf. Alfonso
Sermonti, Il diritto sindacale italiano, Roma, 1 929, v. 1, p. 79, nota II; ora apresen
ta como elemento distintivo entre uma e outras a imanência ou a transcendência da
vontade, dizendo que nas associações ou corporações a vontade é imanente à pró
pria pessoa jurídica, ao passo que na fundação e na instituição a vontade transcende
à pessoa jurídica (vide Raggi, Diritto amministrativo, cit., v. 4, p. 95 e s.). Hoje,
porém, se reconhece a relatividade dessas distinções, e admitem-se "corporações
de tipo institucional" (os sindicatos que convencionam para uma categoria de pro
dução) e "instituições de tipo corporativo" (as Caixas de Aposentadoria). Sobre es
tes pontos, cf. Raggi, op. cit. Hauriou usa indiferentemente as expressões institui
ções corporativas e instituições-pessoas, conforme se vê emAux sources du pouvoir,
cit., p. 97.
Quanto ao valor da distinção em face da caracterização do Estado, vide as
judiciosas observações de Santi Romano in Corso, cit., p. 52, Crosa, Diritto
costituzionale, p. 47 e s. e Michoud, Théorie de la personnalité mora/e, cit., v. 1 , p.
1 85 . Contra o alcance da distinção entre corporação e instituição na Ciência do
Direito Público manifesta-se Arnaldo de Valles in Teoria giuridica de/la
organizzazione dello Stato, cit., p. 50 e s.
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"As instituições são fundadas graças ao poder, mas este cede
so
pas a uma forma de consentimento; e, se a pressão que ele exerce
não chega até a violência, o assentimento dado pelo sujeito é juridi
camente válido; coactus voluit, sed voluit. Todos se acham hoje de
acordo em que sendo o vínculo social necessário e natural, não cabe
ria analisá-lo senão como um coactus voluit"30•
As instituições vivem uma vida, ao mesmo tempo, objetiva e
subjetiva, feita do consentimento de todos aqueles que se colocam
sob o domínio de uma idéia objetiva, que não é criada por ninguém,
mas é "encontrada" por alguém. Cada instituição é uma pessoa, pois
nela se produz um fenômeno de incorporação das partes no todo
para a realização de uma obra.

227. Fixadas as linhas gerais da doutrina institucionalista, pas
semos a examiná-la quanto ao problema do poder, ou melhor, da
soberania e da unidade ou pluralidade do Direito Positivo.
Segundo Hauriou, o Estado é uma instituição entre as institui
ções, mas "de todas as instituições que a ordem social produziu, a

mais eminente é a instituição do Estado".
Todas as instituições, inclusive as instituições-cousas, têm o
poder de criar direito próprio, de formular regras de Direito, as quais
portanto têm um caráter derivado e secundário.
Há, pois, uma pluralidade de fontes de Direito, e não se pode
negar a cada sistema particular de Direito a característica da
positividade. Os ordenamentos jurídicos das corporações valem igual
mente do ponto de vista da qualidade, embora se diferenciem quanto
à quantidade ou à extensão da obra a realizar:
·

"O Estado" - di-lo Georges Renard, de maneira explícita 
"não é mais do que uma função entre funções, uma instituição entre
outras instituições. Em definitivo, o Estado é da mesma espécie das
outras instituições, e renega a sua própria existência jurídica ao ne
gar a existência daquelas. Quem se recorda da apóstrofe de Hugues
Capet a seu vassalo: 'Quem te fez conde?' , e da resposta do conde:
'Quem te fez rei?' . É a resposta da instituição ao Estado"31 •
30. Hauriou, Aux sources du pouvoir, p . 89.
3 1 . Renard, La théorie de l 'institution, cit., p. 546.
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Renard acrescenta que só há possibilidade de se reconstruir ra
cionalmente o Estado, uma vez estabelecida a verdade de que existe

uma pluralidade de fontes de positividade jurídica e de que ao Esta
do não compete o monopólio da autoridade.
O Estado, entretanto, é a instituição fundamental, a única que,
em sua ordem, possui um sistemajurídico perfeito. Segundo Renard,
abaixo do Direito do Estado e do Direito da Igrej a (que seria o outro
sistema jurídico

perfeito), existe "a variedade indefinida dos siste

mas jurídicos 'imperfeitos"' , os quais são jurídicos apenas parcial
mente pro parte

qua. Notando que só o Direito do Estado e da Igrej a

possuem "alteridade" perfeita, Renard reconduz o institucionalismo
a fontes tomistas e nos dá uma concepção "analógica" do Estado e
do Direito bastante originaP2•
Outra conseqüência do institucionalismo é a afirmação de que
cada instituição adquire, em virtude do próprio ato de incorporação,
a sua personalidade jurídica: "as instituições corporativas sofrem o
fenômeno da incorporação, que as conduz ao fenômeno da personi
ficação"33.
O que se passa com as instituições menores passa-se com a
instituição-Estado, de sorte que este não é toda sociedade com uma
diferenciação entre governantes e governados, mas contém todos os
elementos formadores de uma instituição, distinguindo-se por ser a
instituição que tem como idéia diretora a do "cometimento da coisa

É essa idéia da cousa pública que dá ao Estado a sua qua
lidade de soberano, dando o fundamento e a extensão da soberania34.
pública".

O Estado, como toda instituição-corporativa, é uma unidade
complexa na qual se combinam elementos subjetivos e objetivos,
"unidade consensual" que não se desprende de exigências objetivas

decorrentes da idéia de

cousa pública. A soberania é a expressão
ele

tanto da idéia objetiva integralizada da cousa pública quanto do

mento consensual da comunhão nacional e do exercício da coação
governamental, encontrando o seu fundamento jurídico no "consen
so costumeiro"35.
O Estado é, pois, a instituição máxima, a instituição soberana.
Mas em que sentido o ordenamento jurídico do Estado prima?

É

aqui que vamos ver o dualismo fundamental do sistema de Hauriou,
cuja doutrina é a que mais diretamente nos interessa.

228. É original e sutil a teoria proposta pelo eminente mestre de

Toulouse para explicar ou resolver a coexistência de uma pluralidade
de fontes do Direito em face da reconhecida supremacia do Estado
como instituição por excelência.
.
Cada instituição, diz ele, cria Direito, mas só cria Direito disci

plinar, o qual se caracteriza por ser hierárquico e aplicado sem base
de paridade. Ao lado dessa justiça interna dos grupos há uma outra
intergrupal, interfamiliar, baseada não mais sobre o fato

da organi
zação, mas sobre a sociabilidade humana, sem distinção alguma de

homem para homem.
Cumpre, pois, distinguir o

Direito disciplinar, particularista e

hierárquico, que faz corpo com a própria instituição e que corres
ponde à justiça orgânica, à Themis dos gregos; e o

Direito Comum,

exterior e superior aos grupos e às instituições, intergrupal, inter
farniliar, internacional, essencialmente

igualitário e que corresponde

à justiça que os helenos denominavam Diké36.
Pois bem, o Direito Comum é, sem dúvida, anterior ao Estado
Moderno, mas o Estado veio cada vez mais impondo esse direito ao
particularismo dos grupos gentilícios e económicos, integrando-os
na unidade de seu ordenamento. O Direito Comum, porém, não se

32. Cf. Renard, La philosophie de l 'institution, cit., p. 250 e 262.
Lendo-se esta última obra de Renard, é que se percebe que a sua filosofia da
instituição não foi senão uma ponte de passagempara a concepção tomista do Direi
to, aliás já esboçada no citado estudo publicado nos Archives de Philosophie du
Droit et de Sociologie Juridique, em 1935: De 1' institution à la conception analogique
du droit.
33. Hauriou, Aux sources du droit, cit., p. 106 e s.
34. Hauriou, Précis, cit., 1 929, 6-87,8.
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confunde com o Estado, nem mesmo quando este o consagra, pois a
tendência desse direito é no sentido da universalização, isto é, de sua
transformação

emjus gentium:

35. Vide supra, cap. V.
36. Hauriou, Précis, cit., p. 97 e s.
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"Pode-se dizer deste direito comum que nasceu ele antes da
cidade, isto é, antes do Estado. Sem dúvida, foi ele em seguida se
integrando progressivamente no Estado, na medida em que este as
sumiu os serviços da justiça e da legislação. Mas não foi ele jamais
inerente à instituição do Estado como, por exemplo, ocorreu com o
direito penal primitivo, que era disciplinar ( . . . ) O que sempre impe
diu o direito comum de se confundir com o Estado foram as suas
tendências internacionais. Tal como o comércio jurídico, o direito
comum não conhece fronteiras ( . . . ) De resto, ele é sensivelmente o
mesmo em todos os países de igual civilização e tende a constituir
um

ius gentium"31•
Dessarte, há o Direito do Estado como instituição, o Direito

comum que se impõe ao Estado e às instituições particulares, e há o
Direito de cada instituição não-estatal. Hauriou não o esclarece bem,
mas, em seu sistema, a soberania se diferencia dos poderes das de
mais instituições pela extensão da obra a realizar e pela finalidade
que lhe é exclusiva de objetivar o bem comum.
A diferenciação entre

Direito Comum, ligado à socialidade dos
homens, e Direito Disciplinar, unido ao fenômeno social de organi
zação, pode ser engenhosa, mas não é convincente, pois ainda estamos
para ver uma organização que não tenha por base e por cimento a
sociabilidade dos homens38•
De qualquer forma, quaisquer que sejam as objeções que se
possam fazer à doutrina de Hauriou, ela se põe como um admirável
marco na história do pensamento jurídico contemporâneo.
O institucionalismo do mestre francês coloca-se como uma po
derosa tentativa de superamento do monismo estatalista e de plura
lismo e, se o estudamos neste capítulo, é porque a integração das
duas tendências ou orientações não chega a ser feita claramente,
mediante um estudo direto da graduação da positividade jurídica.

O PLURALISMO DE SANTI ROMANO
229. Sem o brilho estilístico de Hauriou, mas com uma preci
são técnica surpreendente, é a obra de Santi Romano, o jurista que
soube dar ao pluralismo o máximo de precisão científica e os ele
mentos formais que lhe faltavam.
Enquanto o institucionalismo de Hauriou nem sempre mantém
uma clara linha divisória entre o Direito e a Sociologia, e ao passo
que Renard dilui cada vez mais o seu institucionalismo nas águas
tradicionais de uma "concepção analógica do Direito", o mestre ita
liano timbra em se manter nos domínios da pura juridicidade, conde
nando toda confusão entre a ciência do

social e a do jurídico. Não

seria exagero dizer que Santi Romano é, guardadas as diferenças de
doutrina, o. "teórico puro" do pluralismo.
Positivista, não admite ele outro Direito além do Direito Positi
vo, mas, longe de confundir este com o Estado, declara, da maneira
mais peremptória, que

"o Estado não é senão uma espécie do gênero

Direito "39•
A concepção pluralista de Santi Romano trai, a todo instante, a

forma mentis que esse jurista ilustre não pode deixar de conservar do
longo convívio com os princípios das escolas de Gerber e de Laband,
de Orlando e de Ranelletti, a que a princípio pertenceu.
O Direito, diz Santi Romano,
instituição concreta, e por

só é enquanto se põe em uma
instituição se deve entender o próprio or

denamento jurídico, ou para melhor dizer, o próprio "ordenamento
social", pois "qualquer ordenamento social, na medida mesmo em
que é ordenamento, é jurídico" .
Instituição é "todo ente social que tenha uma base estável e
permanente, organização e estrutura próprias, e que, portanto, redu
zindo à unidade os vários indivíduos e também os demais elementos

37. Hauriou, Précis, cit., p. 98. Tem sido estabelecida uma ligação até certo
ponto procedente entre esta distinção feita por Hauriou, a de Duguit sobre Direito
normativo e Direito técnico e a de Gény sobre o dado e o construído.
38. Como bem observa Vilfredo Pareto, a disciplina social é uma conseqüên
cia da sociabilidade, daquilo que ele denomina residui di socialità (classe IV dei
residui). Sem esses sentimentos e representação, não há possibilidade nem de or
dem, nem de hierarquia. Vide Pareto, Compendio di sociologia generale, cit., p.
163-190 e 412 e s. e Traité de sociologie générale, 1917- 19 19, n. 848 e s. e 1 163 e s.
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que o compõem, adquira, em relação a estes, uma vida própria e

39. Romano, L' ordinamento giuridico, Studi sul concetto, lefonti e i caratteri
del diritto, Pisa, 1 9 1 8, p. 1 00. Do mesmo autor, vide L'ordinamento giuridico, 2.
ed., Florença, 1945, especialmente notas aditivas; Frammenti di un dizionario
giuridico, Milão, 1947; Corso di diritto costituzionale, Milão, 1947.
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constitua um corpo a se. Por exemplo, um Estado, a comunidade, as
próprias sociedades que se dizem particulares"40•
Onde quer que se estabeleçam relações sociais de caráter está
vel e permanente, constituindo uma entidade irredutível aos seus
membros e superior às mutações dos elementos componentes, aí se
deve ver uma instituição e, por conseguinte, um ordenamento jurídi
co especial.

40. Romano, Corso di diritto costituzionale, cit., p. 3. Sobre o institucionalismo
de Santi Romano, vide, de maneira especial, A. Ravà, La teoria delta pluralità degli
ordinamenti giuridici e le associazioni sindacali riconosciute, Florença, 1933;
Bonucci, Ordinamento giuridico e Stato, Riv. Dir. Pub., 1929, p. 96; Del Vecchio,
Moderne concezioni del diritto, Riv. lnt. di Fi!. dei Diritto, 1 92 1 , p. 1 9 1 ; Orlando,
Recenti indirizzi... , toe. cit., e Volpicelli, Santi Romano, nuovi studi, 1929, p. 18.
Importantes para a melhor determinação do pensamento de Santi Romano são
as notas que esse autor acrescentou à 2. ed. de seu L' ordinamento giuridico, 1 945. O
que Santi Romano põe em realce, rebatendo críticas de sociologismo feitas à sua
doutrina - é o caráter eminentemente jurídico da sua concepção de "ordenamento",
concordando com V. E. Orlando quando observa que, na teoria que estamos anali
sando, não se poderá dizer que seja "o ordenamento que gera a instituição, nem que
o direito gera o ordenamento: cada um desses conceitos torna-se, em certo sentido,
o gerador e o gerado, respectivamente, um do outro, entre eles existindo uma "mú
tua implicação". Cf. Orlando, Ancora del metodo in Diritto Pubblico con particolare
riguardo all ' opera di Santi Romano, em Scritti giuridici in onore di Santi Romano,
Pádua, 1940, l , p. l 7 e s.
Sobre esses e outros pontos, vide Miguel Reale, Filosofia do direito, cit., v. 2,
caps. XXXV e s.
Não resta dúvida, porém, que, à primeira vista, pode parecer paradoxal, na
obra de um mestre da socialidade do Direito, a afirmação peremptória de que "o
Estado é fenômeno essencial e exclusivamente jurídico" (Santi Romano, Principii
di diritto costituzionale generale, Milão, 1 947, p. 1 4), o que o leva a contestar a
possibilidade lógica de uma Teoria Geral do Estado que se não reduza à Teoria Geral
do Direito Público. Deve notar-se, todavia, que o adjetivo "jurídico" tem no sistema
de Santi Romano vasta compreensão, visto como "ordenamento jurídico" e "ente
social" se identificam. Escreve ele, com efeito, que "toda instituição, inclusive o
Estado, não tem, mas é um ordenamentojurídico", de maneira que "Direito e entida
de social não são cousas diversas, embora unidas, nem tampouco será certo dizer
que o primeiro seja produto e função da segunda" (op. cit., p. 56).
Como vemos, à identidade Estado-Direito de Kelsen, contrapõe Santi Ro
mano esta outra: Sociedade-Direito, mas discriminada em uma pluralidade de
"entes sociais" como outros tantos "ordenamentos jurídicos", dentre os quais o
Estado sobressai apenas como "entidade territorial soberana". (Sobre a sobera
nia como diferença específica do ordenamento jurídico-estatal, vide Principii,
cit., p. 64 e s.)
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Cada instituição constitui um "mundo jurídico subsistente", é,
rta
de ce forma, um "corpo social fechado que possui uma individua
lidade própria", representando "uma esfera em si mesma, mais ou
menos completa, de direito objetivo".
Não cabe indagar se a razão de ser da entidade é lícita do ponto
a do Direito peculiar à instituição estatal: uma associação de
vist
de
malfeitores não deixa de ser instituição, nem perde a sua
"juridicidade" devido ao fato de ser ilícita. Santi Romano e a sua
escola distinguem entre lícito e jurídico, e Maggiore sintetiza bem o
pensamento comum quando escreve: "Toda vez que uma forma de
consciência jurídica se traduz em uma forma embora rudimentar de
organização; toda vez, isto é, que surge uma subjetividade capaz de
sentir e de agir juridicamente, tem-se um ordenamento jurídico que
vive de vida autônoma,fora do Estado e até mesmo contra ele"4 1 •
A s instituições são, até certo ponto, como que mônadas sem
janelas, cada qual valendo por si mesma em virtude de sua própria
organização. Uma associação ilícita não é jurídica do ponto de vista
da juricidade do Estado, mas "continua a ser jurídica em si e por si,

visto como a apreciação do Estado não tem valor algum, nem práti
co e nem lógico"42 •
Se o Estado fosse o criador do Direito seria possível reduzir o

lícito ao jurídico, mas que é o Estado senão uma instituição entre

muitas instituições, um ordenamento entre muitos ordenamentos?

Santi Romano e os que mais de perto seguem a sua doutrina
pensam que não há diferença entre a juridicidade dos diversos
ordenamentos, embora haja os que ponham restrições na tese dizen
do que todas as instituições possuem juridicidade, mas não igual

mente.
O Estado não é um prius, em relação ao Direito, nem coincide
com a sociedade em toda a sua extensão, pois existem múltiplas

4 1 . Vide Maggiore, L'aspetto pubblico e privato del diritto e la crisi dello
Stato moderno, Riv. Int. di Fi!. dei Diritto, 1 922, p. 1 1 1 -42; Santi Romano,
L' ordinamento giuridico, cit., p. 1 13 e s. Vide as considerações que fazemos em
Fundamentos do direito, p. 30-4, sobre a juridicidade das associações ilícitas.
42. Santi Romano, Corso, p. 48 e 49.
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instituições e "não se tem um direito positivo único, mas uma
pluralidade de ordenamentos, cada um dos quais correspondente a
uma instituição"43•
Entretanto, há instituições que não são de todo autônomas, mas
fazem parte de uma outra, formando com esta uma instituição mais
complexa, como acontece com as Comunas relativamente ao Estado
unitário, ou com os Estados-membros em face do Estado Federal. O
isolamento das instituições é, por conseguinte, relativo, mas nem por
isso elas deixam de constituir unidades em si mesmas, em tudo o que
diz respeito às suas relações internas e aos seus fins essenciais.
Assim, também, os Estados não deixam de ser absolutamente
autônomos, se bem façam parte da comunhão internacional. Em ver
dade, no sistema de Santi Romano, soberania e autonomia são con
ceitos que muito dificilmente se podem distinguir.

230. Segundo o mestre de Roma o Estado pode ser definido
como "um ordenamento jurídico territorial soberano, isto é, originá
rio", ou então, como "uma pessoa jurídica territorial soberana". Para
compreendermos melhor esta definição e aliás todo o sistema de Santi
Romano, é preciso não esquecer que - como já dissemos - não se
deve identificar o ordenamento jurídic9 com as suas normas. En
quanto Kelsen identifica o Estado com o sistema das normas jurídi
cas, o jurista italiano vê no Estado um dos ordenamentos, ou sej a,
uma instituição que não se pode confundir com as normas que são
posteriores a ela: "o direito, antes de se traduzir em normas, se con
cretiza numa organização social de que derivam as normas mesmas
e suas garantias"44•
De acordo com esta sua concepção pluralista do Direito, Santi
Romano declara que todo Estado é soberano, inclusive os Estados
que compõem uma Federação. Nisto nada há de extraordinário, diz
ele, porque "o ordenamento de um Estado pode, em certo sentido,
constituir o limite do ordenamento de um outro Estado, mas não a
sua fonte"45•

43. Corso, p. 5 .
p. 47.
45. Romano, Corso di diritto internazionale, cit., p. 47 e s. (Cf., supra, cap. VI.)
44. Corso,

300

Assim pensando, o insigne pluralista mostra como é artificial a
que se faz entre "poder estatal" e "soberania", e afirma que
tinção
dis
soberania
deve ser apreciada "tomando-se por base um dado orde
a
namento jurídico, que a estabelece, e somente por este". Isto quer
dizer que um Estado-membro é soberano em face de seu ordenamen
to, mas não o é perante o Estado Federal; e que um Estado não tem
soberania relativamente ao ordenamento jurídico internacional, sem
que isto importe na perda da soberania segundo o seu Direito.
Com esses fundamentos, Santi Romano apresentou uma solu
ção original ao problema do Direito Internacional, concebendo-o
como uma instituição, como a mais ampla das instituições ou dos
"ordenamentos autônomos". Sem subordinar o Direito interno dos
Estados ao ordenamento jurídico internacional e sem reduzir este
àquele, o mestre de Roma afirma a validade de ambos, apresentando
cada um deles como pressuposto natural do outro.

231. Estas considerações gerais sobre o institucionalismo
romaniano bastam para revelar o alcance de sua doutrina.
No decorrer deste trabalho já demonstramos estar de acordo
com dois de seus pontos essenciais, ou melhor, com duas de suas
conclusões, embora as tenhamos alcançado por caminhos diversos:
a primeira diz respeito à distinção entre "ordenamento jurídico" e
"sistema normativo", já feita por mestres ilustres como Zitelmann
e Anschütz; e a segunda é relativa à maneira de conceber a ordem
j urídica internacional, em harmonia com o nosso eminente
Lafayette.
Isto não quer dizer que concordemos com a sua concepção
institucional, a qual ainda se mantém por demais apegada ao concei
to de organização social; nem que aceitemos a sua concepção de
soberania que se confunde com autonomia e que aparece e desapa
rece segundo o ponto de vista em que se coloca o estudioso, dentro
deste ou daquele outro ordenamento.
De qualquer forma, a contribuição de Santi Romano, mesmo
nos seus exageros, veio contribuir a apontar os pontos fracos do
estatalismo jurídico e a colocar, sobre novas bases, o problema das
relações entre o Estado e o Direito, lançando uma forte luz sobre a
natureza da ordem jurídica internacional.
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Não há dúvida que se deve, sobretudo a Santi Romano, a vito
riosa reação que se operou na Itália contra a tese da absoluta
estatalidade do Direito, a qual ainda reflete a poderosa influência
exercida pelo pensamento hegeliano na jurisprudência ocidental46•
CAPÍTULO IX

A TEORIA DA GR ADUAÇÃO
DA POSITIVIDADE JURÍDICA
NOVA COLOCAÇÃO DOS DADOS DO PROBLEMA
232. As considerações gerais, que tecemos sobre os pontos es
senciais da:s doutrinas monistas e pluralistas dos ordenamentos jurí
dicos positivos, vão-nos permitir a colocação do problema da sobe
rania e da positividade do Direito de acordo com uma doutrina que
integra elementos do pluralismo e do monismo, mostrando a
unilateralidade e a improcedência destas doutrinas quando postas
uma em frente da outra como se fossem sistemas irremediavelmente
contrastantes.
Não vamos aqui, à míngua de convicções, procurar na solução
eclética um remanso tranqüilo, distante das fortes polémicas trava
das entre os que só admitem a existência de um ordenamento jurídi
co positivo e aqueles que pretendem que eles sejam muitos e equiva
lentes; entre os que aceitam os princípios da doutrina objetiva segun
do a qual o Direito se forma independentemente de decisões do po
der político ou estatal, e aqueles que reduzem o Direito às normas
em que se concretiza a vontade do Estado.

46. Compare se Pekelis, ll diritto come volontà costante, cit., p. 25-7. O
próprio Santi Romano acentua o predomínio final da tese da socialidade do direi
to, em contraposição à da estatalidade (nota aditiva à 2. ed. de seu L' ordinamento
giuridico, cit., p. 1 1 1-4).
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O que, talvez com ousadia, denominamos Terceira Escola, não
apresenta uma renúncia às discussões, mas antes uma colocação nova
dos dados do problema, com alterações de tal natureza que alcançam
e desintegram elementos essenciais e cada uma das doutrinas apon
tadas, integrando-os em uma unidade nova, dada a crítica de seus
pressupostos.
Em verdade, se analisarmos a fundo o monismo e o pluralismo,
notaremos que as divergências entre os autores decorrem tão-somente
do fato de verem a realidade estatal de pontos de vista distintos, re303

duzindo-a a elementos abrangidos por ângulos visuais diversos, ora
fundados em uma noção abstrata de norma jurídica, ora alicerçados
em um conceito empírico ou meramente fático do poder.
A realidade estatal pode ser olhada de duas maneiras: ou sob o
ângulo social e político, levando-se em conta especialmente o seu
conteúdo e os processos de expressão daquilo que na sociedade se
considera indispensável à ordem, à justiça e à paz; ou sob o ângulo
jurídico, atendendo-se mais às formas de garantia e de exercício, ao
valor em si do que é posto como preceito imperativo de conduta.
Os que adotam a primeira atitude focalizam mais o momento
da afirmação dos direitos ou o momento da liberdade, aquele em que
as "representações jurídicas" se desenvolvem e se afirmam nos espí
ritos, até se concretizarem como regras de Direito Positivo estatal e
não-estatal: o fenômeno jurídico, então, é visto sob múltiplas for
mas, em múltiplos sentidos e em uma pluralidade de funções, de
sorte que a cada sistema de funções se pensa fazer corresponder um
sistema particular de normas.
Já os que preferem se colocar do ponto de vista da tutela e da
garantia da ordem social focalizam mais o momento da autoridade,
e à unidade da ordem, da justiça e da paz fazem corresponder a uni
dade do ordenamento jurídico declarado pelo Estado.
Como se vê, monismo e pluralismo refletem duas tendências
que se poderiam chamar as constantes da evolução jurídica, porque
ora se salienta o elemento liberdade e o pluralismo se acentua; ora
predomina a idéia de autoridade e o monismo se exacerba.

À medida, porém, que essas posições se estabelecem, uma ou
tra sempre se constitui, uma terceira escola ou corrente que integra
os dois pontos de vista: assim como sintetiza liberdade e autoridade,
mostrando que uma vive da outra, sintetiza também pluralismo e
monismo em uma concepção de Estado ao mesmo tempo una e
multíplice.
Quem estuda a história do Estado, desde Aristóteles aos nossos
dias, encontra sempre, mesmo nos períodos de maior obscurantis
mo, o filão da terceira escola, virtude do meio-termo, fidelidade ao
concreto e ao real.
A terceira escola de hoje, que procura resolver a antítese
monismo-pluralismo mediante a concepção da graduação da
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positividade jurídica, não é senão uma das múltiplas manifestações

desse caudal de realismo que tem sido, através das idades, a condi
ção primeira de todas as criações fe�unda� do �ire�to. �la parece
nova unicamente em face das soluçoes umlaterms, Imediatamente
anteriores.

O Estado, como realidade cultural que é, é uma unidade de or
dem ou de integração, síntese de uno e de multíplice, assim como é,
ao mesmo tempo, fim e meio: meio para a realização dos fins parti
culares de cada indivíduo; fim como expressão dos fins intersubjetivos
ou sociais; multíplice como expressão das diferentes formas da liber
dade; uno como expressão da ordem e da paz que a autoridade deve
realizar segundo os imperativos da justiça' .

233. A necessidade de superar a antítese monismo-pluralismo
transparece nas doutrinas de seus próprios mestres.
Entre os pluralistas encontramos um Hauriou ou um Santi Ro
mano que reconhecem o primado do Estado entre os demais
ordenamentos ou instituições, atribuindo-lhe uma personalidade ju
rídica soberana, irredutível aos seus elementos formadores. Acei
tam, pois, uma pluralidade de ordenamentos, mas não podem deixar
de afirmar que um deles é de maior valor, o estatal. E até mesmo
Gurvitch reconhece que é ao ordenamento jurídico do Estado que,
bem ou mal, cabe decidir quando em choque com o Direito Positivo
Intuitivo2•

1 . Sobre este ponto, cf. Miguel Reale, O Estado moderno, cit., 3. ed., p. 1 6 1 e
s. Mesmo aqueles que timbram em proclamar ser o Estado apenas um meio não
podem deixar de reconhecer que o indivíduo, subordinado às exigências do bem
comum, também se subordina ao Estado como a umfimparcial e intermediário. (Con
sulte-se Ataliba Nogueira, O Estado é meio e não fim, 3 . ed., São Paulo, 1955, p.
145.) A nosso ver, o Estado é meio sob o prisma dos valores da pessoa humana, que
lhe cumpre assegurar, mas é fim para o homem enquanto homo singulus, ou seja,
enquanto indivíduo, pois os interesses privados não se harmonizam sem a interfe
rência do poder, que supera as particularidades subjetivas conflitantes numa "or
dem objetiva de convivência pacífica". Enquanto expressão institucional dessa or
dem objetiva ou "transubjetiva", isto é, enquanto personificação jurídica de uma
comunidade, o Estado possui um fim em si, essencial à realização do indivíduo como
pessoa. Para maiores esclarecimentos, vide meu livro Pluralismo e liberdade, cit.
2. Sobre o pluralismo de Gurvitch, vide Miguel Reale, Fundamentos do direi
to, cit., p. 262-73, onde apresentamos os pontos fundamentais do intuicionismo
jurídico, mostrando o seu caráter eminentemente antinormativista.
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De outro lado, não é menos relevante o reconhecimento que
tanto Jellinek como Ranelletti fazem da existência de uma pluralidade

A

DOUTRINA DE DEL VECCHIO SOBRE A GRADUAÇÃO
DA POSITIVIDADE JURÍDICA

de fontes de revelação do Direito e, mais ainda, de uma pluralidade
de formas sociais de garantia, atribuindo, porém, tão-somente ao
Estado, a garantia deforma jurídica e, por conseguinte, a caracterís
tica da positividade objetiva.
Compreende-se, pois, perfeitamente como foi universalmente
sentida a necessidade de uma colocação mais clara do problema.
Daí a doutrina de Panunzio distinguindo entre

socialidade e
estatalidade do Direito, entre produção e administração do Direito,
chegando à conclusão bastante significativa de que existe uma

"pluralidade de fontes institucionais e uma unidade de império"3•
Daí, especialmente, a doutrina de Giorgio Dei Vecchio tentan
do resolver a antítese monismo-pluralismo, dando um sentido realis
ta à doutrina da gradatividade do Direito de Merkl e Kelsen, a fim de
que o pluralismo dos ordenamentos não se tome incompatível com a
exclusividade da plena positividade do ordenamento jurídico posto
ou declarado pelo Estado.
Daí ainda a afirmação de Francis Wilson advertindo que "a maior
parte das aparentes incompatibilidades entre o monismo e o pluralis

234. Há na doutrina de Del Vecchio uma série de observações
verdadeiramente fecundas sobre o problema da soberania, observa
ções estas que jamais chegaram a ser sistematizadas, inclusive por
n ão ter ele dado o devido relevo ao princípio

de integração social6•

Não obstante o discutível fundamento subjetivista-formal de
o Estado e a
suas concepções, os estudos de Del Vecchio sobre
um novo
para
partida
de
ponto
como
tomados
soberania podem ser
s
princípio
seus
os
que
exame deste árduo problema capital, desde
fundamentais sej am revistos à luz dos elementos obj etivos de or
s
dem sociológico-política por nós já firmados nas partes anteriore
desta monografia.

Como é impossível expor aqui a doutrina filosófica de Del
Vecchio sobre o Direito, tão penetrante e sugestiva, vamos limitar
nos ao estudo especialíssimo de seu pensamento sobre o Estado e a
soberania em face do Direito Positivo.

mo é pas sível de conciliação"4• Isto é realizado pelas escolas
intermédias das quais fazem parte juristas dos mais eminentes da
Itália, como Ravà, Guidotti, Ferri, Chimienti, Lessona, Cesarini
Sforza, Pergolesi, De Francisci etc.5 •

3. Cf. Sergio Panunzio, Stato e diritto, Módena, 1 830, e II sentimento de/la
Stato, cit.; La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'unità de/lo Stato, in Studi
Filosofici-Giuridici, Módena, 193 1 , v. 2.
4. F. Wilson, A relativistic view ofsovereignty, cit., p. 397.
5. Vide exposição sintética feita das doutrinas intermédias por Giuliano
Mazzoni, op. cit., p. 54 e s. e especialmente Ravà, La teoria delta pluralità, cit., p.
20 e s., 54 e s.; Chimienti, Diritto, Stato, sovranità nella dottrina costituzionale
italiana, Módena, 1 927; Cesarini Sforza, Lezioni di teoria generale dei diritto, Bo
lonha, 1 930, e Idee e problemi difilosofia giuridica, Milão, 1956; Orlando, Recenti
indirizzi, cit. Cf. Ravà, Diritto e Stato nella mora/e idealistica, Pádua, 1 950.
O insigne Pergolesi nos dá bem o sinal marcante do estado atual das pesqui
sas quando escreve: "Pluralidade, pois, de ordens jurídicas? Sim e não: é questão
sobre a qual há que se entender ( ... ); pluralidade de ordens jurídicas, em certo
�entido, mas coordenadas, no mais amplo e mais poderoso ordenamento geral que
e o do Estado". No mesmo sentido, Pekelis, op. cit., p. 27.
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Apesar de não se ter preocupado com uma nítida tomada de posição perante
o problema, pode dizer-se que, em última análise, também a teoria de Burdeau se
aproxima de uma síntese superadora do monismo e do pluralismo jurídicos, dada
a correlação dialética que estabelece entre Poder e Idéia de Direito . Sentiu, ele,
aliás, a necessidade de conceber-se o Direito como um encadeamento de normas,
não de maneira lógico-formal, como na Stufentheorie de Merkl e Kelsen, mas
tendo em vista o conteúdo mesmo das normas jurídicas, em função das múltiplas
exigências da Idéia de Direito, da qual se originam o processo concatenado do
Direito e a correspondente escala hierárquica dos órgãos estatais. Cf. Traité, cit.,
v. 1, p. 149-53.
6. Mais do que nas suas sempre admiráveis lições de filosofia do direito,
onde o A. assume uma atitude mais expositiva, o pensamento genuíno de Del
Vecchio deve ser procurado nos ensaios enfeixados sob o título Saggi intorno alio
Stato, Roma, 1 935; em sua trilogia: Presupposti, concetto e principio dei diritto,
nova ed., Milão, 1 959; e em sua preciosa monografia La Giustizia.
Os ensaios sobre o Estado e a justiça, que, a nosso ver, representam os melho
res frutos do pensamento de Del Vecchio, foram enfeixados, com outros trabalhos
notáveis, no volume Justice, Droit, État, publicado em Paris em 1 938.
Em português, encontramos vários trabalhos do mestre itálico, merecendo
especial menção o volume Teoria do Estado (Lo Stato), São Paulo, 1957, contendo,
na II Parte, alguns ensaios atualizados pelo autor.
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Segundo Del Vecchio, a essência do conceito de Direito está na
relação intersubjetiva ou bilateral, ou seja, na coordenação do com
portamento de vários sujeitos, em virtude da qual um deles pode
pretender algo em ação ou omissão, e o outro a isto seja obrigado. A
sua concepção de Direito é, por conseguinte, eminentemente subje
tiva e dela poucos esclarecimentos poderiam advir à doutrina do Es
tado se Del Vecchio não colocasse depois o problema sobre o plano
concreto da história7•
A positividade da norma constitui-se, continua ele, quando o
seu valor efetivo independe da vontade individual, do arbítrio daque
le que pode ter interesse em violá-la. É necessário, pois, para a exis
tência de um Direito Positivo que se instaure uma vontade comum ou

superindividual8•

Mesmo antes do Estado, e independentemente do Estado, as von
tades individuais podem, porém, encontrar-se estabelecendo os limi
tes das exigibilidades recíprocas, e é nisto que o Direito consiste.
Do ponto de vista lógico, por conseguinte, o Direito é anterior
ao Estado e pode existir sem o Estado, realizando-se de maneira con
creta. Aliás, "toda proposição jurídica que não seja simplesmente
pensada como teorema ou hipótese mas realmente querida, inclusive
pelos sujeitos em particular, implica um grau inicial de positividade
e, assim, uma tendência à verificação da obrigatoriedade por ela ex
pressada"9.
Do ponto de vista histórico, a anterioridade do Direito não lhe
parece menos comprovada, porquanto o Estado pressupõe um certo
desenvolvimento histórico, aparecendo após a elaboração secular de

"uma síntese das 'gentes ' particulares em uma nova e mais ampla

7 . Sobre a definição de Direito, vide De! Vecchio, Saggi, cit., p. 1 8 e
Presupposti, cit., passim; Justice, Droit, État, cit.
8. Saggi, p. 2 1 . Cf. Miguel Reale, Fundamentos, cit., cap. I.
9. Saggi, p. 40. Para irmos �té ao fundo do pensamento de Dei Vecchio, é
.
preciso lembrar que, em sua doutnna, o conceito universal de Direito é anterior a
toda experiência, é um dado a priori, sem o qual não seria nem mesmo possível
distinguir o que é ou não é jurídico na multiplicidade desconcertante das formas
jurídicas particulares. Cf. Filosofia dei derecho, cit., t. I , Parte Sistemática, Sección
1 .•, e Miguel Reale, op. cit., p. 24 e s.
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um longo pro
unidade supergentilícia", isto é, como resultado de

cesso de integração10•
Dessarte, ressalta com evidência o erro da tese sobre a criação
do Direito pelo Estado. Que é, então, o Estado relativamente ao
Direito?
235. O Direito, responde Del Vecchio, pode ser estatal, e não
al,
estat e "o Direito estatal representa só uma espécie, ou melhor,
uma fase, por mais importante que seja, do gênero ou da categoria
lógica do Direito" 1 1 •
O Estado não detém o monopólio da coação, nem representa a
única forma de garantia das proposições jurídicas. Em verdade, um
centro de determinações jurídicas pode surgir e desenvolver-se fora
do Estado, existindo tantos ordenamentos jurídicos quantos são os
centros de determinação jurídica em um dado momento histórico.
Cada centro particular de irradiação jurídica tende, porém, por
um complexo de circunstâncias, a se converter em centro universal
de positividade. Cada ordenamento jurídico particular procura tor
nar-se centro de todos os sistemas, alargando a sua esfera de interfe
rência, até ao ponto de pretender impor aos demais círculos sociais
as regras que lhe são peculiares. Cada círculo social particular é, por
conseguinte, um Estado virtual, um verdadeiro Estado in nuce, pos
suindo uma estatalidade latente ou imperfeita, uma estatalidade in
fieri, à procura do centro de força preponderante que lhe assegure a
plenitude da positividade jurídica12•
Assim sendo, há uma multiplicidade de ordenamentos jurídi
cos, mas entre eles existe uma diferença de positividade, e não ape

nas uma diferença quantitativa quanto à extensão sócio-espacial da
eficácia das normas.
Ora, do ponto de vista exclusivamente lógico, não há diferença
entre os muitos ordenamentos jurídicos possíveis, mas o problema

1 0. Loc. cit. Vide também llfenomeno de!la guerra e l 'idea de!lapace, 2. ed.,
Turim, 1 9 1 1 , onde o A. tece interessantes considerações sobre o processo de forma
ção dos agregados sociais.
1 1 . Dei Vecchio, Saggi, cit., p. 1 8.
12. Dei Vecchio, op. cit., p. 37-42.
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não pode e não deve ser resolvido in abstracto e de maneira absoluta.
O problema do Estado e da soberania só poderá encontrar uma solu
ção satisfatória mediante uma análise do ponto de vista histórico,
que é contingente e relativo.
Há muitos ordenamentos jurídicos possíveis, está certo, "mas,
neste ponto, ocorre dar um passo avante, o que não parece que tenha
sido feito solicitamente pelos escritores. É preciso observar (porque
de outro modo o problema permanece absolutamente insolúvel) que
nem todos os ordenamentos têm o mesmo grau de positividade.
"Do campo puramente lógico se passa, aqui, ao campo históri
co ou relativo; a positividade outra coisa não é senão a eficácia maior
ou menor que detém, num certo momento, uma norma ou um com
plexo de normas; eficácia que é sempre variável, dependente dos
fatos psicológicos e também físicos que constituem, precisamente, a
história. Assim pois, enquanto os ordenamentos jurídicos logicamente
possíveis são, em teoria, numericamente infinitos; enquanto, de um
ponto de vista deontológico ou ético, pode-se sem dúvida afirmar a
validade transcendente de um ordenamento jurídico não atuado, isto
é, não positivo; no campo da concretitude histórica os diversificados
ordenamentos jurídicos, que tentam se afirmar positivamente em face
de um mesmo grupo humano, não poderão ter todos a mesma força,
mas necessariamente vão-se dispor segundo uma ordem ou uma hie
rarquia de preponderância. Chamaremos então, por brevidade, direi
to positivo ou também Estado àquele sistema ou ordenamento jurídi
co que detenha, em confronto com os outros, maior grau relativo de
positividade"13•

236. O trecho transcrito toma perfeitamente claro o pensamen
to do jurista-filósofo sobre o Estado e diz bem do alto valor e da
originalidade de um pensador que uma crítica apressada considerou
de pequena imaginação 1 4•
13. Del Vecchio, op. cit., p. 195-6.
14. Assim Pontes de Miranda, atribuindo, aliás, a Del Vecchio e Icilio Vanni
a
autoria da conciliação da Willenstheorie de Windscheid com a Interessenstheorie
de
Jhe�ing (Comentários, cit., t. 1 , p. 8 1 ). Na realidade, essa conciliação foi
feita por
Jelh�ek como se vê no Sistema dei diritti pubbl. subb., cit., p. 5 1 , e é exposta
pela
:
unamm1dade dos autores. Cf. Duguit, Traité, cit., v. 1 , p. 292 e s., Pekelis,
II diritto
come volontà costante, 1 93 1 , p. 1 6 1 e s., G. D. Ferri, Sul concetto di facoltà
in

3 10

Vimos que para ele o Estado, identificado com o Direito Positi
não
é senão o sistema ou o ordenamento jurídico dotado de grau
vo,
relativamente mais alto de positividade. Esta concepção lembra a de
Kelsen, mas dela se aparta, em primeiro lugar, porque se refere ex
clusivamente ao Direito Positivo em sua acepção restrita admitindo
esferas outras de graduação jurídica, e, em segundo lugar, porque
rejeita o primado do Direito Internacional, e atribui ao ordenamento
jurídico estatal uma competência originária 1 5•
Dei Vecchio vê na doutrina da Escola de Viena um dos possí
veis pontos de vista lógicos, tão legítimo como o outro segundo o
qual as normas do Direito Internacional valem enquanto reconheci
das pelo Estado, e acrescenta que a matéria deve ser analisada tam
bém em um sentido concreto e histórico, sentido este que - de acor
do com as condições políticas do mundo - impede a substituição do

diritto pubblico, Roma, 1 929, p. 1 9. S. Romano, Diritti pubblici subbiettivi, cit., e
Levi, /st. di teoria gen. dei diritto, Pádua, 1 935.
Se é verdade que Vanni aceita a conciliação do interesse com a vontade na
conceituação do direito subjetivo, integrando os dois elementos, o material e o for
mal do direito (Lezioni, cit., p. 1 1 1 ), já o mesmo não se pode dizer de Del Vecchio
que critica e condena essa doutrina. O mestre de Roma, depois de mostrar que a
doutrina de Jellinek não é senão um desenvolvimento da própria explicação dada
por Jhering em resposta às críticas feitas à teoria do puro interesse, declara que por
direito subjetivo se deve entender a "possibilidade de querer e pretender'', "não se
referindo a uma vontade em ato, mas sim a uma vontade em potência". Como se vê,
ele apresenta, sob uma feição nova, a teoria da vontade de Windscheid (vide Filoso
fia dei derecho, I, p. 2 1 8 e s.). Nem é demais lembrar que houve dois momentos ou
fases tanto na doutrina de Windscheid como na de Jhering, como bem o mostra
Alessandro Levi in lstituzioni di teoria generale dei diritto, cit., v. 2, cap. XVI, e o
mesmo Del Vecchio em Presupposti, cit., p. 205 e s.
1 5 . Há passagens na obra de Del Vecchio que nos deixam, porém, em suspenso,
tal a semelhança com a teoria de Kelsen. Este não estaria longe de subscrever, por
exemplo, esta afirmação de Dei Vecchio: "O Estado é tão-somente um ponto ideal
de convergência ao qual se devem referir todas as determinações jurídicas que per
tencem a um sistema", op. cit., p. 26. Não é demais notar também que, em sentido
formal, encontramos na doutrina kelseniana o princípio segundo o qual "o proces
so de criação jurídica pode ter vários graus" e que "a ordem jurídica, considerada
com um critério dinâmico, não é outra cousa senão esse processo". Leia-se Kelsen,
Teoría general, cit., p. 307. Cf. Carré de Malberg, Théorie de la formation du droit
par degrés, Paris, 1 933.
Lembre-se ainda desta definição de Del Vecchio: "Pode, pois, definir-se o
Estado a unidade que tem em si o próprio centro autônomo" (Teoria do Estado,
trad. de Antônio Pinto de Carvalho, São Paulo, 1 957, p. 24).
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conceito de

soberania pelo de "esfera de competência derivada do

Direito das Gentes".
Como se vê, Dei Vecchio não se circunscreve ao plano das abs
trações lógicas, e põe o problema jurídico também nos domínios das
contingências histórico-sociais; não se atém ao

dever ser, e procura
ser.

atender também às exigências concretas do mundo do

Em verdade, a tese de Kelsen é inaceitável porque é uma visão
do Estado à luz de princípios lógicos que só explicam em parte a
complexa fenomenologia do Direito e do Estado. E o próprio Dei
Vecchio vai além do que a realidade o consente, quando abre as por
tas à identificação do Estado com o Direito Positivo, concepção esta
talvez aceitável de um ponto de vista especialíssimo e técnico, mas
não isenta de perigosas conseqüências por facilitar o esquecimento
da natureza eminentemente histórico-cultural do Estado.

237. Firmado o princípio de que entre os vários ordenamentos
jurídicos possíveis há uma graduação

de positividade, e estabeleci
do ainda que o critério do "grau de positividade e da força de atra
ção" prevalece sobre o critério da extensão especial em que se realiza
a eficácia das normas, Dei Vecchio chega a uma concepção original

de Estado, tentando harmonizar o monismo com o pluralismo.
O antigo professor de Roma define o Estado como "o sujeito da

vontade que põe (impõe) um ordenamento jurídico", ou também, em
termos metafóricos, como "o centro de irradiação das normas que
compõem um sistema jurídico positivo"16•
O Estado marca o grau mais alto da positividade jurídica, é o
ordenamento jurídico positivo propriamente dito: "Nós damos o nome
de Estado àquele dos ordenamentos que alcançou o mais alto grau de
positividade e, pois, a mais ampla e hígida organização unitária"17•

"Um ordenamento jurídico", escreve Dei Vecchio, "é um Esta
do na medida em que esteja de certo modo subjetivado, isto é, quan

do as normas que o componham, sendo imperativas, exprimem to

das, corretamente, uma vontade de certo modo unitária, da qual se
considerem dependentes, e de tal sorte que esta vontade constitua
propriamente o

sujeito do ordenamento jurídico no seu todo. Esta

vontade unitária evidentemente não pode, por sua vez, depender de
uma outra vontade, porque, em tal caso, esta, e não aquela, constitui
ria o Estado. Daí a necessidade lógica, reencontrada, empiricamente,
ainda antes que fosse demonstrado, de maneira dialética, que todo

Estado tenha a característica da soberania; por esta razão, estatalidade
e soberania são termos com substancial equivalência. Os Estados

ditos semi-soberanos são, em realidade, semi-Estados" 1 8•

Note-se como permanece na teoria do Estado de Dei Vecchio
certo cunho formalista, reduzindo o Estado a um ordenamento, e
como, por outro lado, ele procura evitar as conseqüências do
objetivismo absoluto de Kelsen mediante a referência do sistema de
normas a uma

vontade, à vontade soberana do Estado.

É esta justaposição

de elementos heterogêneos que constitui o

ponto fraco da doutrina de Dei Vecchio, e revela bem a necessidade
de substituir a orientação idealista que a informa por uma outra, fun
dada no realismo crítico que leva em conta a co-implicação de ele
mentos subjetivos e objetivos no conhecimento do Direito e do Esta
do (realismo ontognosiológico).
Somente uma doutrina que aprecie o Estado como realidade
cultural não confundirá o Estado com o seu aparelhamento legal,
com o seu sistema de normas. O Estado é um ordenamento, se por
ordenamento se entende não um sistema de normas, mas a própria
realidade que as normas integram. O Estado, em verdade, só é for

O Estado dessarte é um ordenamento jurídico, ou melhor, é um

malmente jurídico, porquanto o seu conteúdo é político-social, de

ordenamento jurídico subjetivado, o que lembra a afirmação

maneira que a teoria de Dei Vecchio incide na mesma unilateralidade

keiseniana sobre o Estado como personificação de um sistema de

já apontada no normativismo absoluto e monista de Kelsen.

normas :

O Estado é um ordenamento legal, mas é também a própria
realidade enquanto se ordena para a consecução dos fins éticos e

16. Op. cit., p. 24.
17. Op. cit., p. 37. Sobre este ponto, vide Dei Vecchio, Teoria do Estado, cit.,
p. 236.
312

18. Loc. cit. Teria sido mais justo dizer que não são verdadeiramente Estados.

materiais da convivência. Assim sendo, o certo é dizer que o Estado
se realiza também como ordenamento legal positivo, e não que o
Estado seja um ordenamento1 9 •

238. Como o próprio Dei Vecchio reconhece, a vida do Estado
manifesta-se necessariamente como um contínuo processo de afir
mação e de reintegração da autoridade contra todos os elementos
internos de dissociação. O Estado afirma o seu ordenamento sobre os
demais ordenamentos, justamente porque é uma realidade integran
te. Não seria ele uma realidade integrante, se não se verificasse a
preponderância de seu centro de irradiação de positividade jurídica,
isto é, se o seu poder não fosse "soberania".

relações de Direito - o que já havia sido reconhecido pela escola de
Jellinek - mas também pelo fato de admitir que a própria garantia
jurídica não constitui monopólio exclusivo do Estado; e, em segun
do lugar, distingue-se em virtude de conceber uma graduação de
positividade que alcança a sua máxima expressão no ordenamento
jurídico estataF1 •
Esta doutrina reconhece, por conseguinte, a procedência de cer
tas críticas dirigidas pelos pluralistas às concepções do estatalismo,
e, de outro lado, compreende que não é possível colocar num mesmo
plano os ordenamentos múltiplos que se constituem em razão da con
vivência civil.

Concordamos, pois, com Dei Vecchio quando diz que o ordena
mento jurídico do Estado representa aquele que, dentre todos os
ordenamentos jurídicos possíveis, se afirma como o verdadeiramen
te positivo, em virtude de sua "correspondência com a vontade so
cial predominante".

Compreende-se, dessarte, a sua aceitação por parte de eminen
tes mestres do Direito, como V. E. Orlando, que também distingue o
direito estatal do não-estatal, declarando que a estatalidade não cons
titui um caráter necessário e lógico do Direito, mas sim um caráter
acidental, decorrente de contingências de ordem histórico-sociais22•

Concordamos ainda com ele, quando escreve que a soberania é
um atributo essencial do Estado, mas não o acompanhamos quando
identifica o Estado com o seu ordenamento jurídico e escreve que "a
soberania, como o Estado, não é senão o centro de um ordenamento
jurídico, o centro do qual emanam, ou do qual se crê que emanem
todas as normas jurídicas que constituem o ordenamento".

Podemos aqui lembrar, também, como evidenciadoras de ten
dências análogas, as obras de Roger Bonnardi, para quem a regra de
Direito supera várias etapas até chegar à plena positividade, embora
admita um duplo fundamento para a validade e a eficácia das regras
de Direito, como estudamos em nosso "Fundamentos do direito",
cap. VIII.

A soberania, conclui Dei Vecchio, é o ponto de convergência e
de irradiação de todo poderjurídico, ou seja, a vontade do sujeito ao
qual se refere a validade do inteiro sistema de normas20•

O ESTADO COMO LUGAR GEOMÉTRICO DA
POSITIVIDADE JURÍDICA
239. A teoria da graduação da positividade jurídica por nós aceita
caracteriza-se não só por admitir várias formas de garantia para as

19. Vide, sobre o conceito de ordenamento, o que escrevemos supra, no n. 22
do cap. V e respectivas notas. Cf. também as observações feitas, no capítulo ante
rior, sobre a redução do Estado a ordenamento jurídico na doutrina de Santi Romano.
20. Compare-se esse conceito de soberania com o de Kelsen, analisado supra,
no cap. III .
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2 1 . A teoria da graduação ou da gradatividade jurídica assume na escola
vienense, especialmente nas obras de Kelsen e de Merkl, um valor puramente for
mal, visto como se concebe o ordenamento jurídico como um sistema de normas
gradativamente sucessivas (Stufenbau des Rechtsordnung) . Cf. Bonnardi, La théorie
de la formation du droit par degrés dans l'oeuvre d ' A. Merkl (Rev. de Droit Public,
1928, p. 668), e Weyr, La doctrine de M. A. Merkl (Rev. lntern . de la Théorie du
Droit, 1927-1928, p. 2 1 5 e s.). Nós reconhecemos que, além da graduação existente
entre as normas do Direito Objetivo, há também uma diferença de graus de
positividade em todo o Direito Positivo, colocando o Estado como "centro geomé
trico" de toda a positividade.
22. Cf. Orlando, Recenti indirizzi circa i rapportifra diritto e Stato, cit. Sus
tentam também o princípio de que o Estado é a mais alta expressão da positividade
jurídica Cesarini Sforza, Lezioni, cit.; e Pekelis, II diritto come volontà costante,
cit., p. 27. Para uma ampla exposição crítica, vide Falchí, La realtà dello Stato, cit.,
p . 454 e s.; Trentín, Les transformations récentes du droit public italien, Paris, 1 929;
Miguel Reale, Filosofia do direito, cít., 2.• parte; e Recaséns Síches, Tratado, cit.,
p. 334 e s.
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240. O problema das relações entre Estado e Direito não encon
tra solução plausível fora do campo concreto da história. Todas as
discussões meramente lógicas, ou conduzem à identificação dos dois
termos, como na escola de Kelsen, ou acabam na negação de um
deles. Estado e Direito são realidades culturais que como tais devem
ser consideradas.
Antes, porém, de expormos a nossa opinião sobre matéria tão
relevante, façamos uma observação preliminar quanto ao significado
dos vocábulos.
Estado é termo de acepções várias, que ora abrange toda e
qualquer forma de convivência, inclusive as tribos nômades; ora
compreende as convivências ordenadas de maneira estável e per
manente em um dado território; ora designa todo agrupamento hu
mano desde que neles exista uma diferenciação entre governantes
e governados; ora se emprega para indicar as formas superiores de
convivência ordenada nas quais se realiza uma integração dos ele
mentos povo e território na unidade de um ordenamento; ora se
restringe à indicação das formas jurídicas especiais de convivência
dotadas de base nacional etc.
É claro que o problema não pode ser debatido sem prévia fixa
ção do significado que se deve emprestar ao termo. Muitos que ne
gam a prioridade do Direito não o fazem senão porque dão à palavra
Estado uma extensão tão ampla como a de "convivência", ou alar
gam a acepção do vocábulo Direito23•
Ora, se, de maneira geral, considerarmos Estado "toda forma de
convivência humana ordenada de maneira permanente em um territó
rio", é claro que será impossível negar a prioridade do Direito.
O Estado, nesta acepção, já pressupõe o Direito como fato so
cial, porque pressupõe formas inferiores de convivência nas quais

23. Note-se que estamos tratando do problema in concreto. Outras considera
ções seriam feitas se aqui estivéssemos tratando do problema in abstracto, mas seria
ir muito além de nossos propósitos. Não estamos analisando se o Direito como idéia
antecede ao Estado, mas sim se o Estado é ou não a forma de convivência de grau
mais alto, cronologicamente posterior ao Direito como realidade cultural. Quanto à
prioridade da idéia de Direito, vide Camelutti, Sistema dei diritto processuale, Pádua,
1936, p 14 e s
.
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necessariamente as relações entre os homens s e subordinavam a nor
mas jurídicas, muito embora se apresentassem sob as formas exte
riores da religião ou dos ritos. Podia não haver Direito como sistema
de normas, mas estas normas já se continham nas formas de compor
tamento dos indivíduos no seio dos grupos24•
O Estado, por conseguinte, é realidade posterior ao aparecimento
fenômeno
jurídico na sociedade, e corresponde a uma forma evo
do
luída de cultura, representa uma integração de relações sociais, uma
diferenciação e uma hierarquia entre os múltiplos ordenamentos.
Enquanto não se constitui o Estado, porém, o Direito não alcan
ça sua plena autonomia, não se distingue claramente das normas de
natureza ética ou religiosa. Ao constituir-se o Estado, a norma, im
plícita na "convivência", toma-se explícita, verificando-se um fenô
meno que se poderia denominar "autonomização" ou "objetivação"
do Direito.
Atendendo ao momento da máxima objetividade, isto é, ao Di
reito expresso em preceitos objetivos e universais é lícito dizer que o
Direito surge quando surge o Estado, que a plenitude positiva do
Direito não se verifica antes da constituição do Estado25•
O Estado não cria, pois, o Direito, mas representa antes o mo
mento daplena positividade do Direito, o momento em que o Direito
pode exprimir-se e concretizar-se em um sistema coerente de nor
mas como comandos abstratos válidos para uma multiplicidade de
casos particulares, em função do grau de integração social historica
mente atingido.

24. Neste sentido, diz bem Santi Romano que "todo ordenamento social, en
quanto é um ordenamento, é jurídico", não assistindo razão a Hermes Lima, quan
do, nas pegadas de Nardi Greco, afirma que "nos começos da vida social a coopera
ção existia sem a presença do direito", op. cit., p. 62.
25. A idêntica conclusão chegaríamos se tomássemos o termo Estado em sua
significação mais ampla, e se fizéssemos o mesmo com o termo Direito. Não há
dúvida que, considerando Estado qualquer forma de convivência, inclusive aquelas
em que o Direito se contém no bojo dos usos e dos costumes e das crenças primiti
vas, não será possível discordar de Gierke quando diz: "o Direito é inato ao Estado.
O Direito não é produzido pelo Estado, assim como este não é por aquele. Mas ambos,
embora tendo razões próprias, desenvolveram-se um pelo outro, para se completarem
um pelo outro". Apud Duguit, Traité, v. I , cit., p. 101-2. Com razão Recaséns Siches
alude à recíproca implicação dos dois conceitos (Tratado, cit., p. 337).
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Não são somente exigências jurídicas que põem o Estado, de
sorte que o Estado não é uma criação do Direito, nem tampouco
existe para a realização exclusiva de fins jurídicos. O Estado é uma
realidade cultural na qual o Direito se manifesta de maneira cada vez
mais objetiva, na qual o Direito recebe um reforço de garantia e se
converte em nonna geral que vale por exigência do bem comum,
independentemente das imediatas apreciações subjetivas dos mem
bros do grupo.

241. Com o aparecimento do Estado, o Direito, que possuía
eficácia como norma religiosa ou como norma ética, passa a ter
vigência como norma de Direito propriamente dita. A exigência da
observância de um preceito jurídico pelos membros da convivên
cia adquire também uma validade formal. Quando a validade de
uma norma existe por si, e existe especialmente quando o obrigado
se nega a obedecê-la, dizemos que o Direito é Direito estatal. A
positividade, porém, existe onde quer que exista preceito munido
de coercibilidade, onde quer que uma regra seja obedecida como
um comando externo, havendo Direito Positivo no Estado e fora do
Estado.
Ora, parece-nos inegável que foi o Estado que marcou, com o
seu aparecimento, a transformação do Direito em Direito plenamen
te objetivado, cuja positividade não depende de nenhum outro orde
namento e tem a garantia da coação incondicionada. É certo dizer
que a necessidade dessa conversão constitui uma das causas finais
da formação do Estado: o Estado não existiria se o Direito não ten
desse à objetividade; o Direito Positivo não poderia tomar-se pleno
sem o Estado.
Analisando a evolução do Direito, verificamos que este se toma
cada vez mais genérico e se afirma cada vez mais como preceito
abstrato, à medida que se toma maior a sua eficácia, mais generaliza
da a exigência de sua observância, isto é, à medida que aumenta o
grau de sua positividade. Discordamos, pois, daqueles autores que
afirmam haver Direito quando o preceito possui validade formal,
independentemente de sua eficácia social e de sua correspondência
ou não aos valores do justo.
Como se vê, é pelo Estado que a obrigatoriedade do Direito
alcança a sua maior garantia, que o Direito vale acima dos contras318

te s das opiniões. Daí dizermos que o Estado representa o lugar
geométrico da positividade do Direito. Daí dizermos que, embora
não sendo momento lógico do Direito, a estatalidade exprime uma
tendência do desenvolvimento histórico, notável especialmente no
Estado que se convencionou chamar Estado Moderno, o qual se
caracteriza pela afirmação do primado do próprio ordenamento ju
rídico pela supremacia do Direito nele e por ele objetivado, que é o
Direito estatal.

INTEGRAÇÃO DOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS
242. Examinando a formação do Estado, verificamos, pois, que,
quando o Estado surge, o Direito autonomiza-se, adquirindo uma
expressão formal, ou uma estrutura própria, à qual alguns pretendem
erroneamente reduzi-lo.
Em seguida, à medida que se vai operando a integração das
relações intersubjetivas em círculos sociais mais amplos, verifica-se
a concomitante subordinação dos ordenamentos jurídicos particula
res ao ordenamento superior do Estado, como fonte de decisões de
última instância.
Não se trata, porém, de um processo resultante da ação exclusi
va dos órgãos centrais do Estado (pela força de príncipes, monarcas,
parlamentares ou ditadores), mas também de uma tendência inerente
a todo ordenamento jurídico particular que exprima uma força social
relevante.
Nós vimos, pelos estudos anteriores, que cada grupo social ten
de, via de regra, a alargar a própria esfera de interferência, a estender
as suas normas às relações que se processam nos círculos sociais
periféricos. Há uma tendência natural, psicológica e sociologicamente
explicável, a qual se traduz em uma integração progressiva de
ordenamentos, mediante uma recíproca influência, com predomínio
desta ou daquela outra força social.
Tal fenômeno explica-se, outrossim, em virtude da própria na
tureza dos valores que se objetivam por meio de normas jurídicas,
pois, consoante expusemos em nossa Filosofia do direito, com o apoio
na Axiologia de Max Scheler e Nicolai Hartmann, uma das caracte319

rísticas dos valores é a suaforça expansiva, o que leva
o segundo dos
autores lembrados a falar-nos em "tirania dos valor
es". A essa ten
dência por assim dizer, imperialista, no sentido de fazerse valer nos
plan?s obj�tivos da his�ória une-se uma outra quali
dade
axiológica,
;
_
que e a �olldaneda
de, Isto e, a compenetração ou co-implicação das
:aloraçoes em �� �rocesso somente suscetível de ser compreendido
a luz de uma dialetlca de implicação-polaridade.
Poder-se-á, pois, afirmar que o constituir-se e o renov
ar-se do
Estado corresponde a momentos decisivos no desenvolvim
ento com
plexo e polimórfico da experiência dos valores.
A verdade é que - alcançado um certo grau de
desenvolvi
mento - o ordenamento jurídico assim constituído,
ou se integra no
Est�do, ou se põe contra o Estado, pretendendo arran
car-lhe esferas
mrus o� menos amplas de suas atribuições peculiares.
Foi o que se
_
deu e e o que runda se passa com o fenômeno sindic
alista e com a
formação ?e verdadeiro� monopólios à margem do
Estado, preten
dendo p�rhlhar a soberarua do Estado. E, o que se verifi
ca ainda quando
um partido absorve todos os poderes estatais26•
Ainda hoje estamos assistindo a essa luta de ordenamen
tos e
vemos, de um lado, os partidários da atribuição do valor
eminente e
lei material às decisões e convenções das entidades sindic
ais como
pessoas de Direito privado, e, do outro, aqueles que reclam
am a trans
formação dos sindicatos em pessoas de Direito Públi
co atribuindo
lhe "funções delegadas de poder público".
Tudo indica, porém, que a evolução vai operar-se no
sentido da
.
mtegração dos sindicatos no ordenamento jurídico do
Estado no to
cante à eficácia geral de suas convenções coletivas,
sem qu . para
t�t� , venha a s: tornar necessária a conversão das assoc
iações sin
,
dicai s em orgao
s �o Estado. Nem será demais lembrar que a
_
estatalldade, entendida neste sentido técnico-jurídico, poder
á reali
zar-se tanto em formas autocráticas como em forma
s democráticas
de Estado, mas só nestas se pode falar, propriamente,
em integração

social que combina a polarização do poder com a discriminação plu
ral das liberdades27 •
243. O fato é que, à medida que a sociedade humana se torna
mai s complexa, multiplicam-se os ordenamentos em razão da
multiplicidade das relações novas que se constituem de maneira es
tável, como bem observam os pluralistas. Por outro lado não é me
nos certo que, entre esses ordenamentos, se estabelece uma hierar
quia, uma graduação de positividade, não só quanto à extensão da
vigência das normas, mas também quanto à sua própria eficácia,
afirmando-se a tendência no sentido da estatalidade progressiva das
regras cuja imperatividade se generalize28•
Como observa Del Vecchio, toda proposição jurídica que não
seja apenas pensada como teorema ou hipótese implica um grau ini
cial de positividade, possuindo uma tendência à objetivação da obri
gatoriedade por ela expressa. Ora, dizemos nós, essa objetivação da
obrigatoriedade só é completa quando a norma se torna norma do
ordenamento estatal, pois só então ela independe in limine das apre
ciações dos obrigados e vale imperativamente como preceito erga

omnes29 •

d

�

26. Sobr� esta última ��estão e sobre o Estado como apparat, vide Schmitt,
.
_ pobtlco unico, Milão, 1 939, trad. it. e a bibliografia indicada
Giz start europe1 apartlto
na nota 28 do cap. I.
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27. Sobre a relação entre Democracia e integração social, vide meu livro
Pluralismo e liberdade, cit., e o estudo sobre a graduação da positividade jurídica,
intra-sistemática e transistemática, tal como, depois, a desenvolvi em Estudos de
filosofia e ciência do direito, cit.
28. É o que reconhece o Prof. Adolfo Ravà quando escreve que se pode con
ceber um Direito sem Estado, garantido e atualizado por outras entidades, acrescen
tando ser mais justo dizer que "no período atual da evolução jurídica o direito tem
por órgão justamente o Estado, o qual, assim, tende a monopolizar o direito etc.",
lstituzioni di diritto privato, Pádua, 1939, v. I , p. 15.
Barthélemy e Duez não deixam de observar este fato quando escrevem: "A
doutrina da soberania nacional foi uma força que serviu de ariete contra a monar
quia absoluta. Hoje ela retomou sua utilidade em face de certas tendências que,
exagerando-se, tomaram-se anárquicas. Nós pensamos notadamente nos excessos
do sindicalismo", Traité, cit., p. 78.
29. Com referência à grande polêmica ainda aberta para se saber se a gene
ralidade é ou não essencial ao Direito, pensamos que - salvo casos excepcionais
- devemos concluir pela afirmativa. Pontes de Miranda diz acertadamente que a
perfectibilidade é no sentido da generalidade da lei (Sistema, cit., v. I , p. 437 e s.).
Acrescentamos que toda regra jurídica tende a ser objetiva ou estatal exatamente
para adquirir generalidade. A imperatividade também nos parece elemento essencial
ao Direito. Segundo alguns autores, trata-se sempre de um imperativo hipotético,
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O Estado é, pois, como que o pólo de convergência da
positividade jurídica: não cria o Direito mas lhe dá plenitude, quer
quanto à objetivação de sua validade, quer quanto à universalidade
de sua eficácia. No Estado, o Direito vale genericamente e como

norma plenamente objetivada.
Neste sentido, poder-se-ia dizer que o Estado cria formalmente
o Direito, visto como decide, em última instância, sobre a positividade

das normas, mas, na realidade, Estado e Direito são termos que se
implicam e respectivamente se exigem, segundo o princípio de
complementariedade, a que já nos referimos.
Pois bem, esse poder que tem o Estado de decidir sobre a
positividade do Direito, sobre a necessidade de ser obedecida e ga
rantida como commune proeceptum uma regra de direito, sem preci
sar referi-la a outro ordenamento que não o seu, é que constitui a
soberania. É por ter essa faculdade que o ordenamento estatal não se
confunde com os outros ordenamentos.
244. Arrematando as considerações que vimos fazendo sobre a
positividade do Direito, podemos dizer que o estudo do problema da
soberania é o estudo do próprio problema da positividade jurídica.

A integração social no Estado opera-se em virtude de dois fenô
menos concomitantes: de um lado, um poder se afirma até se tornar,
em um dado território, fonte exclusiva de coação incondicionada; do
outro, um sistema unitário de Direito Objetivo se constitui e, garantido
por esse poder, vale por si mesmo, como sistema supremo de normas.

uma vez que, postas certas circunstâncias, o Direito impõe conseqüências determi
nadas (Dei Vecchio, Filosofía dei Derecho, t. 1 , p. 89 e s.). Dizem eles que é tanto
imperativa uma norma de ordem pública, absoluta, ou cogente, como uma norma
relativa ou supletiva, que impera na hipótese de determinados fatos virem a se veri
ficar. Pensamos que não é possível resolver este problema de maneira absoluta, pois
há no Direito regras que contêm um imperativo categórico (p. ex. : "não mates") e
outras que implicam um imperativo hipotético (p. ex.: "não contrates com um me
nor se não quiseres praticar um ato possivelmente nulo"). Como nota A. Corbu, ao
imperativo categórico pode-se acrescentar um hipotético, quando o sujeito tenha
ciência dos efeitos de seu ato (p. ex. : "não mates se não quiseres incorrer em uma
sanção"). Consulte-se também R. Capitant, L' illicite, t. 1 ; L' impératifjuridique, Paris,
1928, e Adrien Corbu, op. cit., p. 56 e s.
Tais assuntos exigem, porém, esclarecimentos ulteriores, objeto de nosso li
vro O direito como experiência, cit., onde procuramos situar a imperatividade do
direito em termos axiológicos.
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Em última análise, estamos perante dois aspectos ou momento
de um único processo. Como escreve Arnaldo de Valles, "ordenamen
to universal coincide, portanto, com ordenamento soberano, e estes
termos poderiam ser trocados um pelo outro se a soberania se não re
ferisse mais propriamente ao poder de que está investido o Estado, por
determinação de um ordenamento universal"30•
Soberania e positividade são, em verdade, termos complemen
tares: soberana é a entidade que decide em última instância sobre a
positividade do Direito; plenamente positivo é o ordenamento jurídi
co que conta com a garantia de uma força suscetível de se manifestar
sob forma de coação incondicionada.
A soberania, por conseguinte, é a expressão de que o Estado
representa o lugar geométrico da positividade do Direito, porquanto
é o poder s.em o qual não há norma objetiva e universalmente válida
em um território, e o território nada mais é do que a projeção espe
cial do poder de império.
De um ponto de vista puramente ideal, no plano do dever ser,
poder-se-ia afirmar que a história do Direito e do Estado obedece,
concomitantemente, a duas leis universais de tendência: uma no sen
tido da infinita identificação entre Direito e Poder; outra no sentido
da infinita universalização do Direito, projetando-se sobre todo o
planeta, convertido em um só território. São linhas ideais, intuídas à
luz do processo histórico, e que se converteriam em aspirações utó
picas se pensadas em termos de realizabilidade imediata.

PRIMADO INTERNO DO DIREITO ESTATAL
245. Múltiplos são os ordenamentos jurídicos que existem na
sociedade, pois múltiplas são as fontes de Direito, mas, como frisa-

30. Arnaldo de Valles, Teoria giuridica della organizzazione de/lo Stato, cit.,
p . 43. Convém notar que este autor acentua demasiado a diferença apontada, che
gando mesmo a esta conclusão insustentável: "Soberania e direito são dois concei
tos distintos e, sob um certo ponto de vista, antitéticos. São distintos porque a sobe
rania, em sentido muito largo, é fonte do dir�it� . São an téticos J?O�que é cru:ac�erí� 
tica da Soberania ser ilimitada (sic); não extstmdo porem um duetto sem hmttes .,
op. cit., p. 82.
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mos, não é possível colocar todos esses ordenamentos em um mes
mo pé de igualdade. Entre eles há uma diferente graduação de
positividade jurídica, sendo entre eles mais ou menos forte e
irremovível o vínculo da obediência, mais ou menos extenso o nú
mero de indivíduos sujeitos à observância dos preceitos.
Há, portanto, entre os ordenamentos jurídicos uma verdadeira
gama de eficácia positiva, menos segundo a extensão espácio-social
da observância das normas do que segundo o próprio alcance de sua
imperatividade.
Poderíamos dizer ainda que a positividade jurídica vai de um
mínimo a um máximo: o mínimo seria dado pelos ordenamentos que
mal se regem sem o assentimento constante e direto das consciên
cias, sendo fácil aos indivíduos se subtraírem ao império de suas
regras; o máximo seria representado pelo Direito Positivo Estatal que,
não há dúvida, não pode subsistir sem o consenso popular, mas se
impõe a todos de maneira irremovível e incondicional, tendo por si,
como diz Hauriou, o benefício da validade preliminar, "[e bénéfice
du préalable", chegando Recaséns Siches a afirmar que a imposição
inexorável constitui a característica essencial do Direito.
É este último ordenamento que constitui o ordenamento jurídi
co positivo por excelência e ao qual nós reservamos a denominação
especial de "Direito estatal".
246. Em um ensaio admirável sobre a autoridade do Estado
soube o professor holandês Paulo Scholten pôr em grande evidênci�
a natureza especialíssima do ordenamento jurídico do Estado, de
monstrando que ele possui características próprias pelo seu funda
mento de origem e pela natureza de sua autoridade.

Pelo fundamento de origem, não é possível confundir o ordena
mento estatal com os demais ordenamentos, em virtude de duas qua
lidades essenciais: em primeiro lugar a subordinação ao Estado é
originariamente involuntária; em segundo lugar, é involuntária em
essência.

"Eu bem sei", declara o ilustre professor de Amsterdam, "que
freqüentemente nos vemos forçados a aderir a um grupo que preferi
ríamos deixar, sendo que a necessidade social disso nos impede. É,
entretanto, necessidade de outra ordem aquela que nos liga ao Esta324

do· e esta necessidade determina a nossa vontade, pois nosso nasci
m�nto nos incorpora a um Estado sem ato algum de nossa parte. Está
excluída toda e qualquer idéia de escolha, bem como no que tange
aos nossos pais e à nossa família. O nosso próprio ser tem as caracte
rísticas do Estado que é o nosso"31 •
Por outro lado, o caráter da autoridade do Estado apresenta ou
peculiaríssimas:
características
tras
"O caráter de sua autoridade é diverso dos demais agrupamen
tos. O próprio Gurvitch indicou esse caráter fazendo notar que ape
nas o Estado dispõe da coação incondicionada, e Horvath fala da
soberania do Estado em assuntos de guerra, de finanças, de domínios
territoriais (Kriegs-, Finanz-, Gebiets-, Hoheit). Mas esses autores
não chegam a tirar conclusões de suas observações, justas aliás.
"A ordem de direito estatal não tem primazia - a observação é
de Georges Gurvitch - sobre as demais ordens jurídicas; elas se
coordenam e nenhuma está subordinada à outra. Se isso quer dizer
que o Estado está preso ao direito, que o direito é algo totalmente
diferente do Estado, que o Direito, embora desconsiderado pelo Es
tado, sempre se restabelece - não serei eu quem combaterá esta
tese. Durante toda a minha vida científica eu a defendi. Reconhecen
do, porém, ao Estado, o monopólio da coação incondicionada, se lhe
reconhece t�bém, logicamente, o direito de comandar os seus súdi
tos como nenhum outro o poderia fazer - reconhece-se, numa pala
vra, a sua soberania"32•
Em verdade, a autoridade do Estado independe imediatamente
de nossas opiniões e de nossa vontade. Não nos podemos subtrair ao
seu império nem mesmo recorrendo ao expediente - decisivo rela-

3 1 . Paulo Scholten, L'autorité de l'État, Arch. de Philos. du Droit et de Soe.
Jur., 1934, n. 3-4, p. 148.
32. Loc. cit., p. 149. Aliás a crítica de Scholten é apenas em parte procedente,
pois Gurvitch reconhece a necessidade de conservar o princípio de soberania como
caráter distintivo do Estado, embora sem reconhecer, com isso, a sua supremacia
relativamente ao Direito dos grupos internos e às formas jurídicas espontaneamente
atualizadas. "A matéria específica da soberania do Estado é constituída por uma
precisa função deste, a saber, a coação incondicionada; a soberania relativa do Esta
do, dentro dos limites de sua própria competência, nada mais é do que o monopólio
desta coação". Cf. Le temps présent, etc., p. 1 3 1 .
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tivamente aos demais ordenamentos - do abandono do território,
do abandono do grupo. Onde quer que estejamos o Estado nos acom
panha. E, mesmo após a morte, é o Estado quem edita leis sobre o
destino de nosso corpo e de nossos bens.

que nele se integram e representa a condição essencial da validade
prima facie incondicionada das regras de direito estataP5•

247. Desde os primeiros teorizadores, e, mais propriamente,
des de Bodin, se pôs em evidência a unidade da soberania.

A subordinação ao Estado não é absoluta, mas é diferente de

A soberania é una e indivisível porque é a expressão da própria

todas as outras: "Esta subordinação não é absoluta, mas se diferencia

unid ade do Estado e a condição essencial do ordenamento jurídico

de todas as outras. As diferenciações quantitativas se transformam

positivo estatal.

numa diferença qualitativa. Esta diferença se exprime pela palavra

Por ser una, a autoridade do Estado se distingue pela generali
dade de seus fins.

soberania. Sem tal soberania o fato da coação incondicionada do
Estado não é possível de ser compreendido"33•
Paulo Scholten aponta mais uma nota específica da autoridade

O Estado deve sempre ter em vista o interesse geral dos súditos,
deve ser sempre uma síntese dos interesses tanto dos indivíduos como

estatal , dizendo que o Estado se distingue também pela generalidade

dos grupos particulares.

de seu fim . A autoridade do Estado é geral, o que não significa que

Se considerarmos, por exemplo, os vários grupos organizados
para a produção e a circulação das riquezas, necessário é reconhecer
que o Estado não se confunde, nem pode se confundir, com nenhum
deles, em particular, porquanto cabe ao governo decidir segundo o

ela seja absoluta. Assim como a propriedade privada deixou de ser

absoluta sem perder a sua generalidade, também já não se conhece a
soberania como absoluta, embora se lhe não possa negar o caráter de
generalidade.
Dentro dos limites de seu território, ou seja, nos limites reco
nhecidos pelo Direito Internacional, o Direito do Estado estende
se a todos os setores da vida social

e, primafacie, cabe-lhe sempre

razão nos entrechoques das competências. O Estado não precisa
legitimar as suas decisões,

a não ser em um segundo momento, con

forme a maior ou menor soma de garantias reconhecidas aos indi
víduos e aos grupos:

"Primafacie, em princípio, elas (as regras de

direito emanadas do Estado) são direito porque editadas pelo Esta
do segundo a sua autoridade legislativa. A autoridade do Estado,
em virtude de sua essência mesma, fez presumir a formulação da

bem comum, o qual, nessa hipótese, se identifica com o "interesse
geral dos consumidores". A autoridade do Estado deve manifestar-se
no sentido da generalidade daqueles interesses, representando a totalidade o povo.
Examinando a característica da generalidade, vários autores têm
notado as semelhanças entre soberania e propriedade, mostrando,
assim, os visos de verdade da doutrina patrimonial que, em conjun
to, não pode ser aceita.
Paulo Scholten, como já vimos, dá a esse ponto uma grande
importância, porquanto ele toma claro que, em se dizendo que a so
berania é geral, de maneira alguma se diz que ela sej a absoluta.

verdadeira norma jurídica, presunção esta que nenhuma outra au
toridade pode invocar"34•
Assim sendo, a soberania é o direito do Estado Moderno por
quanto só no Estado Moderno se verifica o pleno primado do orde
namento jurídico estatal sobre as regras dos demais círculos sociais

33. Loc. cit.
34. Paulo Scholten, loc. cit., p. 153.
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35. Jean Dabin contesta que o Estado possua "o monopólio da coação
in condicionada", dizendo que a soberania não pode significar "voluntarismo puro,
desvencilhado de todas as normas materiais ou de competência; para dizer breve
mente: arbitrário", e que os poderes do Estado "não são legítimos senão quando
condicionados pelo seu fim, fiéis ao espírito da instituição". Doctrine générale dei
I' État, cit., p. 1 29 e s.
Estamos plenamente de acordo com estas limitações, mas, quando se diz que
o Estado tem o monopólio da coação "prime facie" incondicionada, a afirmação
fica restrita à esfera do Direito Positivo, ressalvando-se para um segundo momento
o exame de sua competência quanto ao fundo e quanto à forma.
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Assim como a propriedade não é absoluta, esclarece ele, mas é

geral, também a soberania nunca é absoluta porque é sempre limita

da pelo Direito, o que não implica a negação de sua generalidade.
Penetrando mais no âmago da questão, escritores como Mauri
cio Hauriou e Ferri observam que, assim como o direito de proprie
dade é na realidade um feixe de poderes e de faculdades, também a
soberania representa a unidade multíplice dos poderes do Estado, e
Capograssi observa, com razão, que se a propriedade é um instituto
jurídico, o é como conjunto de poderes e de obrigações.
248. O Prof. Paulo Scholten afirma, muito justamente, a impos
sibilidade de se negar a soberania do Estado, quando se reconhece
que o Estado possui o monopólio da coação incondicionada.
Se tão-somente o Estado, como Gurvitch admite, dispõe de co
ação incondicionada, é claro que só o Estado é soberano. A sobera
nia não é senão o poder de decidir em última instância e de agir
mediante regras de direito universalmente válidas, e a existência destas
normas só é possível onde e quando exista um detentor do monopó
lio da coação incondicionada.
Dizer o contrário seria repetir o engano de Duguit quando não
reconhece que a sua doutrina, aparentemente contrária ao conceito
de soberania, na realidade, o subentende. Também o mestre de
Bordéus - em cuja obra se inspiram fortemente os corifeus da cha
mada "soberania do Direito" - também Duguit é obrigado a reco
nhecer que só existe Estado onde há monopólio da coação
incondicionada. Isto não obstante, ele não admite que tenha algum
valor o princípio da soberania do Estado36•
Entretanto, onde quer que haja um sistema de regras de Direito
ao qual estejam todos obrigados, onde quer que exista uma fonte de
coação incondicionada como garantia da validade decisiva de um
sistema de normas, aí há soberania: o Estado não tem o monopólio
da coação, mas tem o monopólio da "coação incondicionada"37 e,
por isso, é soberano.
36. Sobre este ponto da doutrina de Duguit, cf., supra, cap. IV, n. 1 1 .
37. Escreve acertadamente Le Fur. "O chefe de família, o sindicato, a comuna,
a província ou a colônia podem também possuir certos direitos de sujeição, mas
somente "condicionados", isto é, nos limites e sob as condições determinadas pelo
Estado", Précis de droit international, cit., p. 67.
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A soberania, porém, não se confunde com o monopólio da co
ação incondicionada, como pensa Gurvitch, porque este monopólio
é apenas um dos elementos essenciais da soberania, a condição ma
terial de seu exercício. Sem o monopólio da coação incondicionada,
0 Estado não poderia editar as nonnas de Direito reclamadas pelo
bem comum, assegurando-lhes validade objetiva, decidindo em últi
ma instância sobre a positividade do Direito. É por isso que Le Fur

dec lara que a soberania é um poder de decidir em última instância
mais o monopólio da coação incondicionada38•
O ESTADO MODERNO COMO PRESSUPOSTO
DA ORDEM JURÍDICA POSITIVA
249. Admitimos a existência de uma pluralidade de ordenamen

tos jurídicos, uma vez que seria arbitrário negar juridicidade às re
gras que têm eficácia no seio de determinados grupos e coletividades.
As convenções de trabalho, por exemplo, firmadas por entida
des privadas, constituem uma prova evidente da possibilidade de um
Direito Positivo extra-estatal, garantido pelos próprios grupos inte
ressados e válido para todos os que foram parte na convenção.
Há uma pluralidade de ordenamentos, e neste ponto damos a
palma aos pluralistas, mas não podemos acompanhá-los quando
vão além, e afirmam que todos os ordenamentos se coordenam sem
existir diferenças qualitativas entre uns e outros. Razão assiste, ao
contrário, aos pluralistas e monistas moderados quando sustentam
a supremacia do ordenamento estatal. A análise anteriormente feita
sobre os característicos da autoridade do Estado esclarece perfeita
mente a natureza desta supremacia, cujo estudo implica o de um
problema fundamental, que é o significado da realidade estatal do
ponto de vista da positividade do Direito, na fase atual da evolução
histórica.
250. Em que sentido o Estado (referimo-nos ao Estado de nos
sos dias) é um pressuposto da ordem jurídica positiva?

38. Vide Le Fur, loc. cit., cap. X, n. 4 e s.
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Depois de uma série de integrações sociais, cada vez mais acen
tuadas, e de uma gravitação operada no decurso dos séculos rumo a
ordenamentos jurídicos progressivamente mais alto s ; após a .
integração dos círculos sociais menores (farm1ias, grupos gentílicos,
corporações, feudos, principados etc.) no círculo nacional, e a pro
gressiva unificação dos usos e dos costumes, com o concomitante
estreitamento das relações mercantis e dos laços de cultura no âmbi
to dos territórios nacionais, a história do Direito alcança uma etapa
eminentemente estatal.
Não que o Direito se tome todo do Estado, o que seria ir além
do que os fatos consentem, mas é dizer que não há hoje em dia rela
ção de Direito que, direta ou indiretamente, se não ligue ao sistema
de Direito que o Estado declara.
O Estado e a sociedade não devem ser diferenciados como se
diferenciam materialmente a parte e o todo, o órgão e o organis
mo. O Estado, tal como hoje existe, não abrange a sociedade em
toda a sua extensão, mas representa uma sociedade particular or
ganizada, isto é, integrada por um ordenamento segundo uma or
dem de valores.
Explicamos, no capítulo inicial desta monografia, que o Estado é
uma realidade social em sua estrutura e em sua normatividade. Ora, a
realidade social, que unitariamente se ordena e se constitui como Esta
do, não coincide com a totalidade da realidade social. Uma série de
relações sociais processa-se fora da órbita do Estado, como nos de
monstram os ordenamentos dos grupos internos e da Igreja.
Não é exato, pois, dizer que o Estado e a sociedade coincidem em

Na situação atual da evolução jurídica, já é lícito dizer que o
- centro geométrico da positividade jurídica - constitui
do
sta
E
de toda a ordem jurídica e, mais ainda, de todos os
pressuposto
um
amentos
que
têm vigência em um dado território, pois é ao
orden
Estado que cabe dizer a última palavra quando se revelam impoten
tes as garantias jurídicas peculiares aos ordenamentos extra-estatais.
Este é o fundo de verdade contido nas doutrinas monistas40• Enquan
to, porém, não há colisão com o ordenamento estatal, podem coexis
tir vários ordenamentos em um mesmo território.
Em suma, as regras de Direito não têm no Estado a sua única
fonte, mas toda regra de direito tende, de certa forma, a estatalizar
se na medida das relações que rege e do alcance dos fins que objeti
va. Cada grupo social pode formular o Direito próprio, mas para que
este Direitp possa valer para a universalidade da convivência, ele
deve estatalizar-se, isto é, referir-se ao ordenamento jurídico do Es
tado para dele receber a sua especial coercibilidade.
O Estado, pois, não é o único meio de formulação do Direito,
mas é nele que se aperfeiçoa o Direito Positivo como sistema unitá

rio e coerente de comandos universalmente imperativos em um ter
ritório.
Para aqueles que não admitem como Direito senão o "conjunto
das normas genérica e objetivamente válidas e dotadas de
coercibilidade pública" não há como fugir da conclusão das doutri
nas monistas: é Direito só aquele que o Estado cria ou reconhece, e
não há Direito Positivo fora do Estado.

extensão, diferindo em qualidade. A ordem estatal, com efeito, não

compreende todas as expressões da vida em comum, não corresponde
- ponto por ponto - às múltiplas manifestações da atividade do ho
mem em sociedade, não é uma cousa só com a experiência jurídica.
A integração das relações sociais na unidade de um ordena
mento de Direito tem aumentado consideravelmente através dos sé
culos, e tende a aumentar cada vez mais, segundo um princípio que
Pontes de Miranda exprime de maneira feliz: "a perfeita integração
Estado-Sociedade é o infinito de uma lei social"39•
39. Pontes de Miranda, Osfundamentos atuais do direito constitucional, cit.,
p. 22 1 . Cf. M. Reale, O direito como experiência, cit.
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40. Até os ordenamentos vigentes nas associações consideradas ilícitas en
contram no Estado um pressuposto, porquanto o fato de serem tidas como ilícitas
afeta diretamente a sua estrutura e implica uma série de regras especiais. Sobre a
possibilidade de se considerarem jurídicos os ordenamentos das sociedades ilícitas,
vide Croce, Filosofia delta pratica, Bari, 1 9 15, p. 323-3 1 , Maggiore, L'aspetto
pubblico e privato dei diritto e la crisi dello Stato, Riv. lnt. Fi!. dei Diritto, 1 922, p.
I I I e s., Le Fur, Précis de droit int. public., cit., p. 1 72. Levi, Istituzioni di teoria
generale dei diritto, cit., v. 2, p. 85 e s. Segundo observação de Pekelis, foi Thon, em
sua Rechtsnorm und subieketives Recht, publicada em 1 878, quem aceitou pela
primeira vez a juridicidade das associações ilícitas, em virtude de reconhecer como
jurídica toda e qualquer norma tida como obrigatória em uma associação, não fugin
do, assim, à conclusão que Jhering já apontava como necessária a toda espécie de
pluralismo. Vide Pekelis, op. cit., p. 24.
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Se não confundimos o Direito Positivo com a Lei, e admitimos
uma graduação de positividade jurídica, chegamos à conclusão de
que existe positividade fora do Estado, mas que o Direito estatal se
distingue dos demais por sua generalidade e por sua validade objeti·
va "erga omnes", visto assinalar o momento culminante do proces.
so de integração social, sendo ainda prematuro proclamar-se o pri
mado do Direito Internacional, pelo menos em termos de concreção
histórica.
Daí reconhecemos que Direito estatal, na acepção especial que
damos a este termo, é aquele que o Estado declara ou admite, embo
ra não seja, de fato, a única expressão da positividade, mas a forma
por excelência do Direito Positivo, o Direito Positivo em seu mo
mento culminante, em sua plena objetivação histórica: a positividade
é, desse modo, enquanto expressão de historicidade, uma qualidade
essencial do Direito, quer como condição transcendental de possibi
lidade ou de realizabilidade (não se pode conceder o Direito sem
realizabilidade, como lembrou Jhering, com os aplausos de João
Mendes Júnior e de Clóvis Beviláqua) quer como efetiva vivência
histórica, por meio das múltiplas e renovadas integrações normativas
de fatos e valores.
É a razão pela qual, repetimos, o Direito Natural, concebido
como o complexo normativo das condições lógicas e axiológicas da
experiência jurídica, não pode nem deve ser abstraído da realidade
histórica, mas só é pensável dialeticamente em um processo no qual
fatos e valores, Poder e Direito, Sociedade e Estado se impliquem,
mantendo cada fator a sua polaridade.

O DIREITO ESTATAL E A CIÊNCIA DO DIREITO
251. A Ciência do Direito não pode deixar de levar em conta as
análises feitas sobre a pluralidade dos meios e dos círculos de elabo
ração jurídica, mas não pode também olvidar que o fim primordial
do Direito é preservar a unidade de ordem da sociedade segundo os
imperativos dos valores do justo.
�ecessário é, pois, harmonizar as exigências lógicas com as
exigências éticas. Nem se compreenderia um princípio de Direito
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que não fosse a expressão lógica de uma exigência ética, "uma con
ciliação do honesto e do útil pelo justo" (Le Fur).
Dessarte, se, de um lado, nada há que nos autorize a reduzir o
Direito ao Estado, nem o Direito Positivo à legislação do Estado; de
outro, não é menos certo que, incalculáveis prejuízos resultariam

para a ordem pública e para a Ciência, se para os cientistas e os
juízes houvesse mais de um sistema de Direito objetivo estatal.
Dobram-se a essa exigência fundamental de ordem prática aque
les mesmos que mais se revoltam contra as afirmações peremptórias
do estatalismo monista, sendo-nos bastante lembrar a distinção feita
por Duguit entre normas jurídicas e normas técnicas. Com esta dis
tinção o mestre de Bordéus tentou encobrir esta verdade que, en
quanto nos conservamos na esfera da atividade jurídica concreta e
devemos decidir sobre o processo de integração jurídica das relações
sociais, não podemos deixar de reconhecer, no plano histórico (não
no deontológico), a supremacia do sistema de Direito declarado pelo
Estado.

252. As apontadas exigências de ordem prática estão, como já
vimos, em perfeita harmonia com o fenômeno da progressiva transfor
mação de certas formas de Direito Positivo particular (dos círculos
biológicos, económicos, culturais etc.) em Direito Positivo estatal.
É esta última expressão do Direito Positivo que constitui o ob
jeto por excelência da Ciência Jurídica, e é o que denominamos Di
reito estatal: aquele que o Estado declara ou manda valer como se
houvesse declarado, isto é, o conjunto das normas garantidas pela
coercibilidade do poder público. Objetividade não significa, porém,
que as normas devam ser sempre escritas e formuladas com exati
dão, pois esta pode existir sem que se tenha uma regra objetiva. Como
esclarece Santi Romano, o caráter da objetividade é relativo à
despersonalização do poder que elabora e fixa a regra, ao fato desse
poder ser algo que transcende aos indivíduos, pondo um comando
irredutível à vontade dos sujeitos41•
Esta concepção de Direito estatal adquire aqui um significado
totalmente diverso do que lhe emprestam os partidários do monismo
4 1 . Santi Romano, L' ordinamento, cit., p. 2 1 .

jurídico. A exclusividade de um Direito

de última instância é admi

tida no plano do desenvolvimento histórico, marcando uma exigên
cia de ordem prática. Não está em jogo, pois, a aceitação da tese que
confunde o Direito com a vontade legislativa do Estado, pois o Di
reito

estatal não é para nós senão o Direito em seu máximo grau de

positividade.
Na solução dos conflitos que surgem na sociedade, no exame
das situações que estão à espera de novo equilíbrio jurídico, as nor
mas que podem ser invocadas e os preceitos que devem ser seguidos
são aqueles que se contêm no ordenamento positivo do Estado e que,

poder no processo de positivação do direito não resulta melancolica
mente da verificação cética de ser-nos vedado definir o justo, mas
antes da compatibilidade possível entre múltiplas soluções empíricas
ou práticas e o valor do justo a realizar. São misteriosos e infinitos os
caminhos do valor, mas, no mundo do Direito, mais do que em qual
quer domínio da cultura, são de grande relevância os meios de reali
zação, as formas de positividade, a necessária adequação entre fim
(e todo fim é um valor

racionalmente admitido como motivo
idôneo a alcançá-lo. Apesar da im

determinante da conduta) e meio
plicação que,

in concreto, se põe entre meio e fim, não seria errôneo

em regra, estão especialmente concretizados sob forma de coman

afirmar que o Poder incide menos sobre o momento teleológico (pro

dos legais.

blemática dos fins) do que sobre o momento instrumental (proble

Esta é uma exigência de ordem prática, como bem acentua
Gustav Radbruch, antigo mestre de Heidelberg:
"A disciplina da vida social", escreve ele, "não pode ficar entre
gue, como é sabido, às mil e uma opiniões diferentes dos homens
que a constituem nas suas recíprocas relações. Pelo fato desses ho
mens terem ou poderem ter opiniões e crenças opostas é que a vida
social tem necessariamente de ser disciplinada de uma maneira uni
forme por uma força que se ache colocada acima dos indivíduos.
Pois bem, como, segundo a doutrina relativista, a razão e a ciência
não podem ser essa força, é preciso que a vontade e o poder tomem o
seu lugar e desempenhem essa função.

Se ninguém pode definir
dogmaticamente o 'justo ' , é preciso que alguém defina dogma
ticamente, pelo menos, o 'jurídico' , estabelecendo o que deve obser
var-se como direito"42•
Embora se deva repelir o relativismo de Radbruch, é claro que,
se não houvesse um centro de irradiação de juridicidade a salvo das
flutuações subjetivas, e se faltasse um poder para decidir em última
instância sobre o que deve ser tido como "jurídico", não seria possí
vel nem ordem e nem paz.

253. "O fundamento da obrigatoriedade do Direito objetivo"
continua Radbruch "reside na segurança que só ele pode dar, ou se nos é lícito empregar uma expressão mais enérgica - na

paz,

que só ele pode estabelecer, entre as diferentes concepções jurídi
cas em luta, ou ainda na

ordem que põe termo à guerra de todos

contra todos"43•
Preferimos dizer que a obrigatoriedade se funda sobre um siste
ma de valores ordenados, segundo o valor supremo do justo, e que,
entre esses valores, estão a ordem e a paz.
A consideração, aliás, de que o fundamento da obrigatoriedade
jurídica nos é dado, de maneira imediata, pela idéia de paz é de longa
tradição ocidental: vem-nos desde Sócrates, curvando-se heroicamen
te ante a condenação iníqua para não ferir a validade das leis e das
sentenças que eram o fundamento mesmo da Cidade; desde Santo
Agostinho quando nos ensinava que a justiça é a base do poder e que
o poder deve ser exercido para alcançar os fins essenciais da ordem,
da união e da paz44•
.

Como observamos em nossa
desenvolvidamente, em

Filosofia do Direito, e, mais
Pluralismo e Liberdade, a necessidade do

mática dos meios) da positivação histórica do Direito.

42. Radbruch, Filosofia do direito, cit., p. 1 1 8. O grifo é nosso. Sobre a dou
trina relativista de Radbruch, e seus posteriores abrandamentos, vide Miguel Reale,
Fundamentos do direito, cit., p. 191 e s. e Filosofia do direito, 5. ed., cit., v. 2.
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43. Radbruch, op. cit., p. 1 20.
44. Vide Platão, 11 critone, trad. Acri 61 -62, Santo Agostinho, De civitate dei,
XIX, p. 12 e s., Gustave Combé, La doctrine politique de Saint Augustin, Paris,
1927, caps. II e III, Beccaria, Dei delitti e delie pene, Milão, 1 858, p. 554, Windscheid,
Il diritto dei pandette, trad. de Fadda e Bensa, Turim, 1902, I, p. 82 e s.; Dei Vecchio,
Filosofia dei derecho, cit., v. 1 e Recaséns Siches, Tratado, cit., p. 184 e s.
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254. O princípio da certeza do Direito exige que em toda convi
vência que queira viver em paz haja um poder capaz de decidir em
última instância sobre a juridicidade positiva. Isto equivale a reco
nhecer que, em toda sociedade, deve haver um Direito Objetivo emi
nente, fundamento e garantia das formas de organização e de condu
ta, como a mais alta objetividade da vontade comum em um sistema
unitário e coerente de preceitos.
Trata-se, porém, de um imperativo de ordem ética e de um pos
tulado da Ciência do Direito, visto como o princípio, segundo o qual
a ordem e a paz constituem objetivo essencial do Direito, postula a
existência da soberania como poder de decidir em última instância
sobre a positividade do Direito, declarando as normas de Direito
Objetivo e garantindo-lhe eficácia segundo as exigências do bem
comum.
Poderá parecer que, dessarte, volvemos à tese monista, que re
caímos na doutrina que confunde o Direito com a vontade do Estado
e reduz a aplicação do Direito a uma exegese de normas.
Isto dar-se-ia se reduzíssemos o Direito Positivo ao Direito Po
sitivo estatal e concebêssemos a este como um simples sistema de
normas.
A legislação estatal é apenas o núcleo estável, a linha de refe
rência do ordenamento jurídico positivo do Estado. A legislação é

estática; o ordenamento é dinâmico. A legislação é formal; o ordena
mento é a legislação in acto e in concreto, a substância da vida social
integrada na lei pela interpretação exigida segundo os fins éticos da
convivência, tal como penso ter demonstrado em O direito como ex
periência, com a minha teoria dos modelosjurídicos entendidos como
estruturas normativas concretas.
O erro da Escola Clássica foi reduzir o Direito à Lei e àquilo
que a Lei reconhece, confundindo a necessidade de um poder de
decisão de última instância com a necessidade discutibilíssima de
uma legislação hermética, sem lacunas. Confundiu-se o Direito Po
sitivo estatal com a sua expressão formal, com o sistema de leis45•

45. Cf., sobre estes pontos, Gény, Méthode d'interpretation et sources en
droit privé positif, 2. ed., v. I , p. 193 e s., Degni, L' interpretazione delle leggi,
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A certeza do Direito não deve constituir empecilho à dinâmica
da vida jurídica, nem à realização concreta da justiça. As mesmas
razões que exigem que num Estado só prime um Direito Objetivo,
exigem também que sejam atendidas pelos órgãos da soberania as
relações que não se enquadrariam na lei sem ofensa da justiça. O
princípio da certeza do Direito, posto em razão dos valores da ordem
e da paz, não pode ser motivo de injustiça, nem é incompatível com
a concepção dinâmica da ordem jurídica. A plenitude que a justiça
exige não é a do "sistema lógico das normas", mas a do ordenamento
jurídico, do qual a legislação é a expressão mais relevante.
Em verdade, o princípio da certeza do Direito não põe a exigên
cia de uma "legislação sem lacunas", não implica o que os alemães
denominam "a plenitude lógica da ordem jurídica".
Exige, entretanto, que um poder decida em última instância,
segundo os princípios inerentes ao regime político vigente, ainda
mesmo quando a lei seja omissa, definindo qual a situação que deve
ser assegurada como verdadeiramente jurídica. Esse poder só o Esta
do o possui e é exercido por todos os seus órgãos, na medida de suas
competências, e é por isso que o Direito do Estado, ou o Direito
estatal, prima sobre todas as formas de Direito dotados, em uma épo
ca e em um território, de maior ou menor grau de positividade.

Nápoles, 1 906, Jellinek, Dottrina generale, cit., p. 641 e s., Miceli, Filosofia dei
diritto, cit., p. 349 e s., Van der Eycken, Méthode de l'interpretationjuridique, Bru
xelas-Paris, 1907, p. 38 e 361 e s., Kantorowicz (Gneus Aavius), La lotta per la
scienza dei diritto, trad. Majetti, Palermo, 1 908, e as já citadas obras de Ehrlich,
Saleilles, Pontes de Miranda, Carlos Maximiliano etc . Em geral, Ascoli,
L'interpretazione delle leggi, Roma, 1928.
Sobre o problema da interpretação como momento de criação do Direito e
não como simples explicação passiva de textos legais, consultem-se: Emilio Betti,
Teoria generale della interpretazione, Milão, 1955 e lnterpretazione della legge e
degli atti giuridici, 1 949; Ascarelli, Studi di diritto comparato e in tema di
interpretazione, Milão, 1952; Giovanni Galloni, La interpretazione della legge, Milão,
1955; Renner, The institution ofprivate law, Londres, 1949; Luigi Caiani, I giudizi
di valore nell' interpretazione giuridica, Pádua, 1949; L. Recaséns Siches, Nueva
filosofia de la interpretación dei derecho, México, 1956; J. C. Gray, The nature and
the sources of law, 1 909; Max Radin, Law as logic and experience, 1940; Roscoe
Pound, The politicai and social factor in legal interpretation: an introduction, Michigan
Law Review, mar. 1 947, e o meu citado livro O direito como experiência, p. 235 e s.
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O fato de, em nossos dias, terem surgido "comunidades
supranacionais", às quais se transferem atribuições antes pertinentes
ao Estado; ou de, em certos países, os partidos serem estruturas con
trapostas ao Estado, o fato, em suma, de se desenvolverem grandes
forças rivais dentro e fora do âmbito de ação do Estado, não subtrai a
este o poder-dever que tem de compor conflitos, para declarar e asse
gurar, em última instância, a positividade do direito46•

CAPÍTULO X

ANÁLISE DO PODER DO ESTADO
O PODER DE DECIDIR SOBRE A
POSITIVIDADE JURÍDICA
255. Vimos, nos capítulos anteriores, que o Estado se distingue
de todas as formas de organização social por vários caracteres essen
ciais, e, especialmente, pela natureza da autoridade que lhe é própria,
porquanto só ele possui "o poder da coação incondicionada".
Vimos, igualmente, que não é possível positividade jurídica sem
poder, porquanto, do ponto de vista puramente lógico, muitos são os
sistemas de Direito que se equivalem, decorrendo de motivos metaju
rídicos a preferência por um ordenamento com exclusão de outros.
Do ponto de vista ético, dá-se cousa análoga. O jurista não dis
põe de critério absoluto para decidir sobre qual seja o sistema parti
cular de normas que deve ser aceito como expressão pura e exclusiva
das exigências éticas. A escolha está sempre subordinada a circuns
tâncias contingentes que impedem o acordo universal na apreciação
do que deva ser obedecido por ser concretização de valores, nem é
dito que haja sempre uma única solução "in concreto" compatível
com os fins éticos da convivência humana.
Há sempre dúvidas fundadas em motivos relevantes, diferenças
pronunciadas de apreciações, discordante atribuição de valores se
gundo os homens e as cousas.

46. Sobre a posição dos partidos no Estado contemporâneo, vide P. L. Zampetti,
Democrazia e potere dei partiti, Milão, 1969.
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A teoria de Duguit, relativa à regra de Direito objetivamente
realizável em virtude da pressão direta da opinião pública sobre as
decisões dos governantes, não resiste a uma análise desapaixonada.
Nada há que nos convença da possibilidade de um Direito automati
camente objetivado, sem a participação criadora dos que se encon339

tram à testa do destino dos Estados. Nem há meios de admitirmos
um puro sistema de normas suspenso no mundo das formas, desliga
do das situações sociais e dos comportamentos humanos e, por con
seguinte, cego para o reino dos valores.
O Direito se positiva gradativamente, e alcança a sua expressão
mais concreta no Direito estatal, por meio de uma combinação de
múltiplos elementos, não sendo possível esquecer que a vontade hu
mana interfere de maneira decisiva nesse processo.
A interferência do poder ou das autoridades na formulação do
Direito representa um momento de

atividade independente, variá

vel de acordo com as esferas de competência e a natureza das rela
ções reguladas, quer no plano interno, quer no plano internacional.
Assim, por exemplo, o trabalho de editar o Direito Objetivo e,
mais particularmente, o de elaborar e decretar leis, é trabalho técnico
por excelência que exige uma larga esfera de livre apreciação das
oportunidades políticas, de cotejo de valores, de exame de situações
e de contingências. Cada lei promulgada representa uma negação de
mil outras leis possíveis, é o termo de uma seleção e de um pronun
ciamento segundo critérios variáveis que só podem ser apreciados
em concreto, em face de cada caso particular. Uma vez formulada a
lei como norma geral e abstrata editada por um órgão competente,
ela vale na plenitude de sua objetividade, mas isto não quer dizer que
daí por diante as decisões tenham de resultar de seu conteúdo, sem

ordem moral, da religião, do Direito Natural ; e nisto radica precisa
mente a soberania" 1 •
Em conclusão, a vida plena do Direito depende de um poder
que tenha competência para decidir, em última instância, sobre o que
deve ser jurídico como norma e como situação normada.

256. O Estado tem o poder de decidir em última instância por
ser a instituição máxima na ordem da realização do bem comum da
Nação e, enquanto vigora um ordenamento legal, enquanto subsiste
um sistema constitucional, o Estado só pode decidir em última ins
tância na forma prevista pelos modelos jurídicos supremos.
Em segundo lugar, a decisão do Estado deve, em regra, dizer
respeito à positividade do Direito, quer emanando leis, decretos, re
gulamentos, sentenças etc., quer agindo para a eficiência real de suas
deliberações.
Assim sendo, o poder de decidir em última instância é um po
der, ou, mais exatamente, é um poder-dever integrado no ordena
mento jurídico, segundo o que neste estiver estabelecido quanto à
extensão da competência, os modos de exercício e os fins objetivados,
sem o que não haveria legitimidade.
A Ciência Jurídica, por conseguinte, analisa o poder do povo
em seu momento culminante quando já não se exerce mais como
poder sem controle, mas como poder concretizado em "relações jurí
dicas", como complexo de competências que, de maneira precípua,
se destina a decidir sobre a positividade do Direito.

um mínimo de atividade livre por parte de quem tenha a obrigação de
aplicá-la como administrador ou mesmo como juiz.
Tanto para editar o Direito Objetivo como para atualizá-lo, a
autoridade intervém com a sua

decisão; tanto para dizer qual é o
Direito in abstracto como para resolver sobre o que seja o Direito in
concreto, não é possível negar que existe um momento de aprecia
ção livre, até certo ponto criadora. Como observa Luis Legaz y
Lacambra, a positividade é considerada pelo poder, e "o poder que
positiviza é poder soberano.

É

isto o que Kelsen desconhece. Para

ele, não se trata de uma vontade que positiviza o Direito, senão da
norma fundamental idealizada pelo jurista. Esta norma, porém, tanto
ou mais do que fundamentar o sistema jurídico concreto, separa-o da
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1 . Legaz y Lacambra, op. cit., p. 253. Entretanto, o próprio Kelsen reconhece
que nem todas as decisões judiciais estão vinculadas à lei, assim como há casos de
uma extraordinária vinculação material do legislador etc., reconhecendo, afinal, que
em todas as funções estatais há "uma margem mais ou menos ampla de livre aprecia
ção". Kelsen, Teoría general dei Estado, cit., p. 3 1 8.
Posteriormente, Kelsen passou a fazer uma distinção significativa entre nor
ma e regra de direito, a primeira emitida por um órgão, sendo prescrição dirigida à
nossa vontade; a segunda, concebida, ao contrário, como proposição jurídica ema
nada do jurista e dirigida à nossa inteligência. (Cf. Kelsen, General theory of law
and State, Harvard, 1945, p. 45 e s., e, sobretudo, a 2. ed. de sua Teoria pura do
direito, de 1960, trad. port., cit.) Tem razão Werner Goldschmidt quando adverte a
guinada kelseniana no sentido de reconhecer o caráter prescritivo ou imperativo do
Direito, o que fora veementemente contestado em toda a sua obra. (Consulte-se
Norma y conducta, Buenos Aires, 1955, p. 33.)
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Consoante explanação feita na II parte deste trabalho, a Teori a
do Estado requer um conceito sócio-jurídico-político de soberania
abrangendo-a na totalidade de seus aspectos e momentos. De acord�
com essa doutrina geral, a soberania é o poder que tem a Nação de
se organizar livremente,Jazendo valer dentro de seu território a uni
versalidade de suas decisões, segundo os fins éticos da convivência.

Juridicamente, porém, o poder de decidir não pode deixar de
ser um poder exercido na forma da lei e, em regra, para a realização
. no ordenamento jurídico em vigor. Daí dizermos
dos fins contidos
que, do ponto de vista estritamente jurídico, a soberania é o poder
que tem o Estado de decidir em última instância na forma da consti
tuição e dos pactos internacionais, a que dou assentimento.

Se examinarmos mais a fundo a questão, chegaremos à conclu
são de que toda decisão soberana do Estado se refere ao ordenamento
jurídico positivo, quer para declarar ou reconhecer nova regra jurídi
ca, q�er para dizer qua� é_ o Direito in concreto, quer para que sejam
respeitadas as suas decisoes por todos os membros da convivência e
pelos demais Estados nos limites do Direito Internacional.
Assim, por exemplo, quando o presidente da República declara
a guerra ou faz a paz, a sua decisão é soberana se exercida na forma
da legislação constitucional, e resolve-se geralmente em uma deci
são sobre a positividade do Direito, com reflexos relevantes sobre o
conjunto do ordenamento jurídico positivo; quando o Parlamento
legisla ou o Poder Judiciário declara o Direito em espécie, há sempre
o fato do poder se concretizando e se integrando nos domínios da
positividade jurídica.
Está visto que, no nosso modo de entender, a decisão do Estado
só interessa ao jurista enquanto se traduz no domínio do Direito e se
atualiz� s?b forma jurídica. Esta não é, porém, matéria pacífica, ha
ven�o J�ns�a� qu� são de parecer que a soberania, mesmo do ponto
de Vista JUndico, e um poder de decidir em última instância inclusive
contra legem, o que me parece inaceitável.
É claro, por outro lado, que quem possui o poder de decidir em
última instância possui também o poder de decidir originariamente
sobre a matéria que se contém no âmbito de sua competência. Daí a
definição jurídica de soberania que apresentamos como "opoder que
tem o Estado de declarar originariamente o seu Direito e de decidir

'
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em

última instância, sobre a positividade do Direito vigente em seu

territó rio".

Se lembrarmos o que escrevi, no capítulo III, sobre o processo
de jurisfação do poder, ou sobre a dialética essencial entre direito e
pode r, compreender-se-á que esse conceito de soberania se integra
como momento daquele processo, donde resulta a sua legitimidade.
A SOBERANIA COMO PODER DE DECIDIR
257. Dentre os juristas contemporâneos, cabe especialmente a
Heller e a Carl Schmitt o mérito de terem aprofundado a análise do
"elemento decisionista" no processo de positivação do Direito.
Do ponto de vista especial do nosso trabalho, os estudos de
Hermann Heller apresentam maior interesse porque tratam da sobe
rania concebida como um poder de decidir universalmente em um
dado território.
Heller parte de uma análise rigorosa do normativismo de Hans
Kelsen, mas, ao mesmo tempo que repudia o formalismo da Escola
de Direito Puro, sabe retirar dessa análise alguns dados fundamen
tais sobre o problema da soberania em face da positividade do Direi
to. Dessarte, não se pode fazer justiça ao autor de Die Souveriinitiit,
a não ser colocando-o perante a doutrina de Kelsen2•

2. Em verdade, as duas obras capitais sobre a soberania no Direito contemporâ
neo são, no dizer quase unânime dos mestres, ade Kelsen, Das Problem der Souveriinitiit
und die Theorie des Volkerrechts, Thbinga, 1920, e a de Heller, Die Souveriinitiit ein
Beitrag zur Theorie des Staats, und Volkerrechts, Berlim, Lipsia, 1927.
Volvidos embora sessenta anos após a 1 . ed. deste livro, pensamos poder rati
ficar o juízo supra, pois, se, nas últimas décadas, surgiram primorosos trabalhos sobre
o Poder, nada trouxeram de substancialmente novo no que tange à problemática da
soberania, tema que, desde 1940, situamos no centro da Teoria do Estado, em cone
xão com duas questões básicas: o fenômeno da integração no plano sociológico, e o
fenômeno da positividade no plano jurídico.
Quanto ao significado da obra de Heller, vide Renato Treves, La dottrina dello
Stato di Hermann Heller, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1957, p. 50 e s.;
Galan y Gutierrez, La concepción estatal de Heller en referencia a la filosofía
política de su época, Rev. Gen. de Leg. y Jurispr., 1945, p. 23 1 .
Obra que merece especial menção é a de B . de Jouvenel, De la souveraineté,
Paris, 1955.

Como o mestre da escola do Direito Puro já esclarecera mesmo
antes de seu estudo especial sobre a soberania, esta deve ser concebi
da não como uma qualidade do poder estatal (consoante a corrente
Gerber-Jellinek), mas como a

qualidade em virtude da qual um or
validade objetiva unitária e

denamento jurídico, que é estatal, tem

exclusiva. Indica, acrescenta ele, que a esfera de competência do Es
tado lhe é imediatamente atribuída pelo Direito das Gentes.
A soberania é, pois, uma qualidade do ordenamento jurídico,
expressão da unidade e da validade objetiva do sistema gradativo de
normas com o qual o Estado se identifica. Em contraposição a esse
normativismo puro, coloca-se Heller, procurando arrancar o Direito
do mundo dos arquétipos e das formas, e devolvê-lo ao mundo das
realidades da vida coletiva, em função dos motivos de ordem ética e
material e das exigências do espaço e do tempo.
Reação contra o formalismo normativista, a de Heller teve o
destino de todas as reações, indo além do razoável. Entretanto, o

A soberania é, dessarte, um poder de vontade que positiva, é
um

poder que decide em última instância, tanto quando há previsão

legal como quando há lacunas na lei, isto é, nos casos juridicamente
normais e nos casos de exceção. Heller leva mesmo muito longe a
nota decisionista, caracterizando a soberania como uma propriedade
do Estado em virtude da qual ele chega, em certos casos, a se afirmar
contra o próprio Direito4•
"A essência da soberania", escreve Legaz y Lacambra, de acor
do com os princípios de Heller, "consiste no poder de decidir em
última instância, inclusive contra o Direito Positivo, e no poder de
impor esta decisão, não apenas aos membros da corporação mas tam
bém a todos os habitantes do Estado. Por conseqüência, o soberano é
quem decide constitucionalmente a respeito do estado normal, mas é

pelo mes mo motivo que pode decidir também sobre o estado de ex
ceção, e até mesmo

contra legem" 5 •

seu mérito é indiscutível, e prende-se, sobretudo, a uma verdadeira

Prosseguindo em sua análise, o professor espanhol esclarece

reabilitação de um conceito em crise no domínio da ciência jurídi

que não há necessidade de se recorrer à afirmação de Carl Schmitt,

ca: à do conceito de poder em geral e de

soberania em particular.

Com isto ele contribuiu, ao lado de outros escritores, para que fos
se retomado o filão da escola clássica, mas sem os preconceitos e
dogmas políticos decorrentes da concepção racionalista da sobera
nia popular.

258. Segundo Heller, a idéia de poder e de vontade, ou melhor,
de poder de vontade, não pode ser relegada para fora da esfera jurídi
ca. Se a soberania, objetou ele a Kelsen, é a expressão da unidade e

segundo a qual a essência da soberania consiste no fato de ser um
poder de decidir sobre o estado de exceção, segundo a fórmula "So
berano é aquele que decide sobre o estado de exceção". A decisão
sobre o estado de exceção, porém, observe Legaz y Lacambra, pres
supõe uma decisão sobre o estado normal, sendo, pois, exato dizer
que "soberania é a decisão em última instância a respeito do estado
normal e do estado de exceção"6•

da validade objetiva de um sistema de leis, é porque ela é antes a

condição desse sistema. Formalmente, a soberania é a expressão da
unidade do Direito estatal, chega a confundir-se com a própria
positividade, mas esta expressão é resultante de algo que não se re
duz à forma: é a manifestação de uma supremacia de força, de uma

unidade de poder como fonte de uma universalidade de decisão em
um dado território (Die Souveranitat ais Universalitat der
Entscheindung auf einem bestimmten Gebiete)3•

3. Heller, Die Souveriinitiit, cit. Cf. também Staatslehre, cit., p. 228 e s. e
238 e s.
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4. Heller, op. cit., p. 1 6 1 e s.
5. Legaz y Lacambra, Kelsen, cit., p. 247. J. Wilk, em um seu ensaio sobre a
doutrina de Carl Schmitt, explica que, segundo o jurista do nacional-socialismo, a
soberania é "o poder da unidade política de determinar, ela mesma, mediante uma
decisão unitária, o amigo e o inimigo, e de combater o inimigo, por ocasião de uma
guerra". "A soberania não é, pois, competência para os atos jurídicos fundados so
bre normas legais, mas o poder de tomar decisões políticas, concernentes a situações
excepcionais, e que as normas não orientam". Archives de Philosophie du Droit et
de Sociologie Juridique, 1934, p. 172. Reservando o termo soberania para as deci
sões de exceção, Carl Schmitt analisa o poder constituinte como poder anterior ao
ordenamento do Estado e conclui pela natureza eminentemente política da decisão
que dá existência concreta ao Estado. Cf. Schmitt, op. cit.
6. Legaz y Lacambra, op. cit., p. 248 e s.
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DECISIONISMO E SOBERANIA

Reconhecendo que cabe à autoridade do Estado

"definir as fon

tes do Direito Positivo", e reconhecendo que o poder de dar ordens e

Direito Positivo, sem, contudo, perfilharmos a opinião daqueles que

de decidir equivale ao poder de editar normas de Direito Positivo, o
mestre de Lovaina demonstra claramente que o princípio de decisão
não refoge absolutamente da esfera estritamente jurídica.

dizem que uma decisão de última instância não se enquadra nos do

260. As considerações que, no cap. IV e em outros desta obra,

259. Pensamos que o "decisionismo" fornece elementos indis
pensáveis à compreensão jurídica do problema da soberania e do

mínios do Direito. Tudo está em compreender o exato alcance das
palavras.
Assim é que, na doutrina de Louis Le Fur, a soberania é conce
bida como uma decisão de última instância, mas perfeitamente inte
grada na ordem jurídica, consistindo "no direito, que tem o Estado,
de decidir, em última instância, sobre as questões de sua competên
cia, juntamente com o monopólio da coação incondicionada, graças
ao qual ele poderá fazer executar suas decisões pela força, em caso
de resistência por parte de seus jurisdicionados"7•
No mesmo sentido, vemos manifestar-se Jean Dabin, que é de
opinião que "a tarefa governamental (no estrito sentido de governo
dos homens e não da administração das coisas) se confunde, até o
presente, com a missão do direito positivo entendido em sentido lar
go, de modo a englobar regras gerais e decisões concretas, jurisdi
cionais ou administrativas. Afirmar que o governo tem o direito e o

dedic amos ao poder como elemento da ordem jurídica, bastam para
estabelecer os motivos pelos quais damos relevo ao fator decisionista.
A idéia de

poder, posta em função da positividade do Direito,
decisão. Em face do ordenamento
antes
de mais nada, um poder de decidir.
co,
o
poder
do
Estado
é,
jurídi
conduz imediatamente à idéia de
Do Direito

in abstracto ao Direito in concreto não há simples

seqüência dialética, sem solução de continuidade; nem há conversão
automática e espontânea de uma norma para a esfera da positividade
plenamente objetiva, tanto no plano interno como no externo.
Muitos são os preceitos que os membros da convivência dese
jam ver revestidos de validade objetiva, mas reduzido é o número
dos que, segundo a terminologia de Le Fur, passam do estado de
Direito

in potentia ao de Direito Objetivo.

Pois bem, a passagem do abstrato ao concreto implica o mo

ele tem título para editar o direito positivo. Aliás, não se tem em

mento de livre apreciação por parte do legislador, do administrador
ou do juiz, porquanto a imperatividade do preceito não se realiza

mente, aqui, senão o direito positivo da sociedade estatal, porquanto

objetivamente sem a participação inteligente de um poder capaz de

dever de emanar comandos quer dizer, em termos equivalentes, que

não é menos certo que toda autoridade social, nos quadros da compe
tência do grupo por ela dirigido, expede comandos aos seus subordi
nados e, por conseqüência, edita direito positivo corporativo"8•

decidir. Requer-se uma decisão por parte da autoridade competente
tanto para declarar o Direito Obj etivo como para atualizá-lo, especi
ficando o alcance das normas em face dos fatos particulares.
A necessidade de uma

livre apreciação verifica-se em toda a

escala da positividade jurídica. Desde o Direito corporativo das as

7. Le Fur, Précis de droit international public, Paris, 1 937, p. 67 e no Prefácio
,
à Théorie de l' Etat, de Villeneuve, p. XI.
8. Dabin, Doctrine générale de l' État, cit., p. 59, 60 e notas. Segundo nos
parece, o ilustre mestre de Lovaina, admitindo a existência de um "direito corporativo
positivo", atenua as conclusões de franco "estatalismo" defendidas em sua obra
anterior sobre a Filosofia da ordem jurídica positiva, cit., n. 1O e s. Neste livro, Dabin
afirma peremptoriamente que "se a norma jurídica provém e não pode deixar de ser
proveniente da autoridade pública, é preciso excluir da categoria do direito positivo
as normas obrigatórias derivadas da vontade dos particulares, no exercício da liber
dade de regramento que lhes pode deixar o próprio direito positivo (princípio da
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sociações particulares até à esfera do Direito estatal, há sempre a
interferência do poder, pelo menos como poder de decidir. No Esta
do, entretanto, este poder se reveste de formas especiais, visto como
se trata de um poder de decidir em última instância, e a ele corres-

liberdade civil ou da autonomia da vontade). Sob este aspecto, não tem lugar a
distinção entre a norma contratual - ao nível das relações estritamente individuais
- e a regra corporativa - ao nível das relações coletivas" (n. 1 1 ).
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ponde, ponto por ponto, um ordenamento jurídico dotado de valida
de na universalidade de um território, o qual outra cousa não é senão
o âmbito especial de incidência do poder de império.
261. Melhor se compreenderá o nosso pensamento, nesta maté
ria, mediante uma distinção entre o papel que o poder do Estado
desempenha relativamente ao próprio ordenamento jurídico, e o que
ele representa em face dos ordenamentos jurídicos de cada associa
ção corporativa, de cada instituição que possua um direito próprio,
um círculo próprio de relações jurídicas.
Como já dissemos, existe uma pluralidade de fontes de Direito
Positivo, sendo que a lei é a mais importante delas, entendendo-se
pelo termo "fonte" não um fator de produção de Direito, mas sim um
meio de determinação e de especificação do Direito.
O Direito, que exprime sempre uma subordinação de fatos a
valores, concretiza-se em regras que são determinadas mediante di
versas formas e modelos, daí resultando a procedência daquelas dou
trinas que sustentam o pluralismo dos centros ou focos de juridicidade.
Ora, os ordenamentos jurídicos particulares possuem vigência
e eficácia nos limites das relações sociais por eles reguladas, e en
quanto não se põem em choque com o sistema jurídico estatal. Cada
instituição é fonte de Direito, sendo que este apresenta um grau va
riável de positividade, visto como a positividade jurídica existe onde
quer que se estabeleçam relações de homens para homens com um
caráter de estabilidade, de sorte que os indivíduos se comportem de
conformidade com o imperativo das regras, atribuindo-lhes obriga
toriedade ab extra.
É claro que, no plano dos ordenamentos jurídicos particulares,
não existe a mesma necessidade de certeza e de ordem que encontra
mos na esfera do Estado, sendo possível uma tal e qual flexibilidade
nas regras do grupo ou da instituição, em função das vontades e dos
objetivos dos membros componentes.
Surgindo dúvidas em relação à vigência dos ordenamentos par
ticulares, e em se verificando divergências entre dois ou mais
ordenamentos particulares, compete ao Estado intervir, editando a
regra que por todos deve ser seguida. Assim sendo, o poder que o
Estado tem de decidir relativamente à positividade do Direito dos
círculos internos tem um caráter supletivo, de segunda instância, em

obediência à especial função que desempenha no sentido de integrar
as relações sociais, possibilitando a mais completa harmonia no seio
da convivência humana.
Em relação ao ordenamento estatal, a soberania é um poder de
decidir de maneira imediata, e com tal força que as suas decisões
possuem uma validade incondicionada até e enquanto não se prove a
sua nulidade em face do sistema jurídico em vigor.
Essas considerações bastam para demonstrar que o poder de
decidir sobre a positividade do Direito não se reduz, como durante
muito tempo se pensou, ao simples poder de legislar. A questão, en
tretanto, exige melhor exame.
PODER DE DECIDIR E PODER DE LEGISLAR

O conceito estritamente jurídico de soberania corre o risco
de ser confundido com o poder de legislar stricto sensu.
Foi Bodin o primeiro a identificar a soberania com o poder de
legislar. Segundo o eminente tratadista, cuja obra ilumina os
primórdios da Teoria do Estado, a soberania não é juridicamente ili
mitada "nem em sua potência, nem nos seus encargos, nem na sua
duração".
Afirmou ele que a soberania apresenta várias "marcas" distinti
vas, diversas segundo os tempos e os lugares, mas que algumas são
permanentes, próprias de todos os organismos estatais. Dentre elas,
a mais importante, a fundamental, é a que se refere ao direito de
legislar: "para falar propriamente, pode dizer-se que não há senão
esta marca da soberania, uma vez que todos os outros direitos nela
estão compreendidos"9•
O poder de declarar Direito Positivo é posto por Jean Bodin
acima dos interesses particulares e dos contrastes entre os senhores
262.

9. Bodin, Les six livres de la république, 1 -1, c. X, p. 155. Apud Paul Léon,
L'évolution de l' idée de souveraineté avant Rousseau, Archives de Philosophie
du Droit et de Sociologie Juridique, 1937, 3-4, p. 1 70. Cf. Getell, op. cit., v. 1 , p.
296 e s .
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feudais e os diferentes grupos corporativos. E a majestas é a expres
são da unidade mesma do Estado.
Nos termos em que o tratadista do século XVI vazou a sua dou
trina, o direito de legislar compete ao Estado personificado no mo
narca, identificado com o rei, cujos poderes não são absolutos mas

:

limitados por uma série de deveres para com o Direito Natural para
com os costumes do reino, para com as exigências da convivência
internacional.
A soberania, identificada ao poder de legislar, deixa desde logo
de se referir ao Estado, à totalidade de seus órgãos, para se referir a
um só deles, à pessoa particular do monarca e, mais tarde, às Câma
ras Legislativas. A obra sedutora dos contratualistas, de um lado, e o

sentante o jurista britânico Thomas Smith, autor da

De republica
lorum,
obra
publicada
em
1593,
após
a
morte
do
secretário de
ang

Estado do Tudor, cuja política se caracterizara pela exaltação do par
lamento.
Como lembra Pollok, é Smith quem pela primeira vez afirma a
onipotência do parlamento, atribuindo-lhe o poder exclusivo de ab
rogar leis e de criar novas, modificando os direitos privados, deter
minando as formas de religião, usando, em suma, de todos aqueles
poderes que o povo romano exercia em seus comícios 12•
A Inglaterra, em verdade, foi ambiente propício ao desenvolvi
mento da teoria da soberania parlamentar e, depois das reservas fei
tas por John Locke, encontramos o seu mais claro intérprete em
Blackstone, de quem é a conhecida afirmação:

na Inglaterra, do outro, contribuíram à universalização da doutrina

"o que o Parlamento
faz, nenhuma autoridade sobre a terra pode desfazer".

de B odin, mas em um sentido totalmente novo, dando uma acepção
_
restnta ao termo "poder de legislar" e relacionando, finalmente, esse

doutrina, cabe a John Austin a mais pura formulação jurídica da teoria,

desenvolvimento histórico especialíssimo do governo representativo

poder com o povo reunido em assembléia, ou, então, com o parla
mento.

com aquela precisão e clareza que fazem do chefe daAnalytical school

um mestre comparável aos da Escola técnico-jurídica germânica 1 3•

Adquiriu, assim, um cunho jurídico a velha teoria inglesa da
soberania do parlamento, abrindo-se o que Benjamim Constant de
nominava "o horrível caminho da onipotência parlamentar" lO.

Não se pense, porém, que a doutrina referida não encontra mais
adeptos no mundo contemporâneo, quando até os próprios partidá
rios da democracia individualista reconhecem a impossibilidade de

A doutrina da soberania nacional, na sua expressão autêntica,
não evita essa conclusão, visto como implica a concepção da lei como
expressão da vontade geral e esta se concretiza na deliberação da
maioria dos representantes do povo.
Segundo explicação de Esmein, sempre preciso nesta matéria
"o que caracteriza os representantes do povo soberano é que, no li

Entretanto, se Blackstone nos dá a maior expressão política da

�

mite das atribuições que lhes são conferidas, são eles chamados, em
medida mais ou menos larga, a decidir livremente, arbitrariamente,
em nome do povo, que se presume querer pela vontade daqueles e
falar pela sua boca" 1 1 •

263. A doutrina da soberania parlamentar tem, como se sabe,

atribuir ao Legislativo o grau mais alto na hierarquia dos poderes do
Estado.
Assim, por exemplo, Carré de Malberg, com toda a autoridade
de seu nome, declara que somente as Câmaras,

"como órgão de uma
essência superior", têm o poder de tomar decisões iniciais, ou seja,
de declarar originariamente o Direito: "o que a Constituição designa
com o nome de poder legislativo é, na realidade, um verdadeiro po
der de soberania".
Acrescenta ele que a noção de lei, no Direito Público atual,
deve ser determinada unicamente por um conceito relativo à hierar-

uma longa tradição, e podemos apresentar como seu primeiro repre-

1 0. Cf. Barthé1emy e Duez, op. cit., p. 77.
1 1 . Vide Esmein, Droit constitutionnel, cit., p. 227 e s.
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12. Pollok, Storia delta scienza politica, cit., p. 8 1 .
1 3. Compare-se Laski, El Estado moderno, cit., I, p. 45, e Pollok, op. cit., p.
1 60. Vide as observações que fizemos no cap. IV sobre a "soberania do rei no parla

mento".
351

quia dos órgãos, pelo critério formal de sua origem parlamentar,
não sendo lícito distinguir duas categorias de leis, umas materiais, e
formais outras. Isto posto, a lei não deve ser diferenciada do decreto
em razão de seu conteúdo, por ser matéria própria da primeira a re
gra de direito, mas sim porque o poder decretai do Executivo só pode
versar sobre regras ou objetos que de antemão lhe tenham sido atri
buídos pelas leis em vigor 1 4•

264. A teoria examinada é insustentável em face dos modernos
estudos realizados pelos teóricos do Estado, e à luz das realidades
históricas que temos diante de nós.
Impossível é reconhecer o primado do Poder Legislativo, pois
"função legislativa" e "poder legiferante" não coincidem, sendo a lei
geralmente o resultado de uma colaboração harmônica de poderes e
esta função vai cada vez mais assumindo uma feição eminentemente
técnica.
Tempo houve em que não se admitia nem mesmo a crítica da
doutrina da separação dos poderes, e, na forma em que ela era expos
ta, estava como que implícito o primado do Legislativo, restando ao
Governo o papel secundário de executar o que tivesse sido estatuído
pelo legislador parlamentar.
Hoje em dia, entretanto, poucos se mantêm apegados ao dogma
da divisão dos poderes, e a nossa história constitucional nos dá um
exemplo característico das modificações sofridas pela doutrina, des
de a sua primeira formulação clássica até à Constituição Federal vi
gente, na qual a discriminação dos poderes soberanos não tem mais
o valor de um princípio essencialmente destinado à garantia das li
berdades individuais, mas antes o valor pragmático de uma distribui
ção defunções, de uma simples aplicação da lei da divisão do traba
lho no setor das atividades políticas.
Como já escrevia Polacco em 1 9 1 8, verificou-se em toda parte
um fenômeno "de permeabilidade dos três poderes", de maneira que
não se distinguem mais rigorosamente o Executivo, o Legislativo e o

14. Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté générale, Paris, 193 1 ,
cap. I.
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Judiciário do ponto de vista subjetivo, mas se avança por um cami
nho diverso, conservando-se a distinção clássica com um valor rela
tivo, sem perda do sentido unitário e integrante que devem apresen
tar em conjunto as funções de governo15•
Embora reconhecendo a existência de órgãos precipuamente
qualificados para o exercício das funções típicas ou fundamentais
(legislativa, executiva ou judiciária), a doutrina contemporânea, sem
pre achegada às realidades, estabelece que elas podem ser desempe
nhadas por dois ou mais órgãos do Estado, de maneira que não é
exato que ao Executivo só caiba a missão secundária de prover e
garantir a exeqüibilidade das resoluções parlamentares, como, infe
lizmente, ainda pensam alguns políticos brasileiros, contrários a qual
quer forma de delegação legislativa, revelando total ignorância das
modernas técnicas de delegação e de controle que, assegurando ao
governo processos eficazes de atualização das normas genericamen
te elaboradas pelos parlamentares, a estes asseguram controle não
menos eficaz, para prevenir ou reprimir abusos da Administração.
O simples abandono do caráter absoluto que possuía a doutrina
da divisão dos poderes basta para provar como estamos distantes da
concepção que identifica a soberania com o poder de legislar, no
sentido formal desta expressão.
Em verdade, o poder de decidir em última instância sobre a
possibilidade do Direito compete ao Estado, e não a este ou àquele
órgão da soberania.
Isto importa em reconhecer que o Estado é a pessoa de Direito
Público por excelência.

A PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTAL
265. A soberania, como resulta de tudo quanto expusemos, só
pode pertencer ao Estado como pessoa jurídica que condiciona in-

1 5 . Polacco, La scuola di diritto civile nell'ora presente, Riv. di Diritto Civile,
1 9 19.
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ternamente todas as outras, muito embora seja condicionada pela
comunidade internacional, que não pode ignorar.
Conforme lição de Vitor E. Orlando, a soberania corresponde
ao momento da afirmação da personalidade do Estado: "O Estado",
escreve o insigne mestre, "afirma-se como pessoa; é nessa afirmação
que se contém toda a sua capacidade jurídica, é a esse momento que
corresponde a noção de soberania".
Lembrando, em seguida, que para Gerber a soberania "é o po
der de querer em um organismo moral concebido como pessoa",
Orlando declara que ela corresponde, no plano do Estado, ao que é o
cogito, ergo sum cartesiano para o indivíduo: a soberania é, por as
sim dizer, a autoconsciência do Estado, ou, com outras palavras, a
afirmação do Estado como pessoa 16•
A vontade do Estado não é a vontade de cada um de seus mem
bros, nem pode se confundir com a vontade das classes e dos grupos
predominantes, devendo-se considerar patológica toda e qualquer or
ganização estatal feita em proveito exclusivo de uma parte da sociedade.
O poder pertence à instituição do Estado, sendo sempre oportu
no lembrar, como bem observa Hauriou, que "na realidade o poder é
aceito na qualidade de representante da instituição fundamental", de
maneira que é justo dizer que "não é o poder que nós aceitamos, mas
sim a sua fonte institucional" 1 7•
De acordo com essa concepção do poder político não é possível
deixar de considerar o Estado uma pessoa jurídica, afirmação esta
que é um pressuposto essencial da Ciência do Direito Público.
Em resumo, aceitar o conceito de soberania equivale, em última
análise, a aceitar a teoria que vê no Estado uma pessoa jurídica, e V.
E. Orlando frisa bem este ponto quando declara que aquela é "a afir
mação do eu do Estado, a auto-afirmação do Estado, ou a própria
subjetividade jurídica do Estado"18•
A conexão entre um e outro conceito é tão íntima e, por assim
dizer, essencial, que todos aqueles que abandonam a noção de sobe16. Orlando, Principii di diritto costituzionale, cit., p. 54.
17. Hauriou, Précis, cit., p. 1 8.
1 8. Orlando, Primo trattato, lntrod., p. 17.
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rania são levados, por dever de coerência, a negar a personalidade do
Estado, como acontece com o eminente Léon Duguit.
Por outro lado, aqueles que separam a idéia de poder da idéia de
rania,
e apresentam esta como simples expressão da unidade
sobe
lógica de um sistema positivo de normas, são obrigados também a
identificar o Estado com o Direito. Este é o caso típico de Hans Kelsen
e de todos os seus companheiros de doutrina.
Em verdade, a personalidade jurídica do Estado e a sua sobera
nia são aspectos de uma mesma realidade: soberania é o direito da
pessoa do Estado, Estado é pessoa dotada de soberania.

266. O Estado é uma unidade de ordem que permanece, não
obstante as transformações e as mudanças que se operam no seio da
sociedade. É uma constante relativamente ao fluxo das gerações que
nele vivem, e, em parte, por ele vivem e produzem material e espiri
tualmente. Até mesmo aqueles que colocam os indivíduos como fim
último da vida não podem deixar de reconhecer no Estado uma certa
superioridade de fins. Nós, considerando a sucessão das gerações,
compreendendo quanto cada uma deve às antecedentes e quanto deve
transmitir às vindouras, não podemos deixar de ver no Estado tam
bém um fim, como integração daqueles valores que constituem o
patrimônio mais alto de um povo.
Estas considerações não implicam, de maneira alguma, o
endeusamento do Estado, o qual representa uma superioridade de
fins dentro de sua ordem, e, ao mesmo tempo, é um meio para que os
indivíduos possam alcançar os fins mais altos da existência que têm
como centro o que podemos chamar "cultura da pessoa".
Compreender o Estado fora de um ambiente de liberdade é
montar um mecanismo destinado a um funcionamento precário. A
liberdade é da própria essência da instituição, pois todo progresso
no plano do Estado só pode ser assinalado mediante um acréscimo
de garantias e de possibilidades para as livres manifestações do
espírito.
A concepção do Estado como pessoa jurídica não pode deixar
de significar concepção do Estado como atualização perene de liber
dades.
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Integrar quer dizer relacionar discriminando, coordenar
harmonicamente aquilo que prévia e cuidadosamente foi distinto;
significa dar a cada um o que é seu na funcionalidade das contra
prestações totais.
Em verdade, o conceito de Estado como pessoa jurídica é o
produto de uma longa e lenta elaboração cultural, marca o termo
final ou coroamento de um processo histórico-político milenar, pois
implica necessariamente a idéia de Estado de Direito, não no sentido
do Estado reduzido a meras formas jurídicas, mas sim no sentido do
Estado que subordina, em via de regra, as suas atividades aos precei
tos do direito que ele declara; não no sentido do Estado que se cir
cunscreve à missão de tutelar os direitos individuais, mas no sentido
do Estado que não delimita a priori a sua esfera de interferência, mas
fixa a priori a juridicidade de toda e qualquer interferência neste ou
naquele outro setor da produção humana.

267. As considerações feitas dão bem a razão pela qual não
podemos concordar com aqueles que admitem a existência de Esta
dos sem soberania, dizendo, por exemplo, que o simples "poder esta
tal" é nota distintiva suficiente para caracterizar um Estado.

traçar os limites cada vez mais imprecisos entre comuna, departa
mento, província, Estado e ordem internacionaP9•
No Brasil, como já foi observado por eminentes mestres nas
pegadas de Alberto Torres, não fizemos mais do que trilhar o cami
nho aberto pelas vaidades alheias, embora a jurisprudência não se
tenha adaptado à penosa tarefa de descobrir um novo elemento capaz
de diferenciar os Estados Federados do Estado Nacional, sem tirar
àqueles a característica de verdadeiros Estados20•
Mas, a rigor, os Estados-membros são Estados imperfeitos, ou
melhor, são pseudo-Estados, e, se não há inconveniente no uso desse
termo no plano político, é necessário revelar a improcedência de seu
emprego nos domínios da Ciência do Direito.

268. Firmada a identidade da soberania com o poder estatal,
compreens�vel se torna qual seja o conteúdo do poder do Estado.
Longe de ser uma qualidade que se acrescenta ou não ao poder,
a soberania representa um feixe de faculdades, tendo como conteúdo
todas as atividades estatais contidas na ordem jurídica vigente, ativi
dades essas que, de maneira geral, podem ser reduzidas à legislativa,
à administrativa ou governamental e à jurisdicional.

Para nós, "soberania" e "poder estatal" são expressões sinôni
mas, e pensamos que todas as tentativas feitas para distinguir esses
dois termos não tiveram senão por motivo a satisfação de circunstân
cias históricas que não têm mais razão de ser.

Nessas três formas, como observa Ranelletti, ou seja, nessas
três funções típicas se concretiza o poder de decidir do Estado, de
sorte que, levando-se em conta o conteúdo das próprias funções, a
soberania deve ser considerada "o poder de comandar e de atualizar
coercitivamente o próprio comando"21 •

Com a referida distinção, o que se quis fazer foi atender espe
cialmente a uma série de questões surgidas por ocasião do nascimen
to de alguns Estados federados.

Não é possível fixar de antemão o conteúdo do poder do Esta
do, pois ele varia segundo as necessidades históricas que os diferen
tes ordenamentos jurídicos contemplam.

Na Alemanha e na América do Norte, a federação proveio da
união de vários Estados que anteriormente haviam tido independência
externa e supremacia interna. Federalizando-se, esses Estados deixa
ram de ser soberanos, para passar a ser autônomos. Entretanto, quise
ram os juristas, por uma simples questão de oportunismo político, que
as unidades federadas continuassem a ser consideradas "Estados".
Dessarte, especialmente por obra de autores alemães, uma gran
de confusão veio a ser feita no setor da Teoria do Estado e do Direito
Público, perdendo-se de vista a nota específica e essencial do Esta
do, surgindo uma série de explicações obscuras ou sutis, tentando
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19. Sobre a dificuldade em que se viram aqueles que abandonaram a idéia de
soberania quando tiveram de determinar o limite ou a marca distintiva entre o direito
estatal interno e o direito internacional, vide Gurvitch, Le temps présens et l'idée du
droit social, cit., p. 1 22 e s. e Pontes de Miranda, Comentários, cit., v. l . Como bem
observa Gurvitch, não é possível resolver essa questão delicada sem a noção de
soberania, sem ser necessário, entretanto, recair na doutrina da soberania absoluta
que só conta com raros defensores.
20. Na realidade, salvo um ou outro exagero (Campos Sales), o termo "Esta
do" foi empregado para designar as unidades federadas sem nenhuma pretensão de
"soberania", tomando-se evidente o uso convencional ou "político" da expressão.
2 1 . Ranelletti, Istituzioni, cit., p. 20.
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De maneira geral, podemos dizer que as apontadas funções de
legislar, de administrar e de declarar o direito nos casos ocorrentes
constituem "a constante de todo poder de império". Não é possível
se conceber um Estado sem o exercício dessas funções fundamen
tais. Vista sob este prisma, a teoria tripartida dos poderes não sofre
contestação, pois reflete a própria essência do organismo estatal.
Jéan Bodin deu mostras de espírito altamente realista quando ob
servou que o poder do Estado apresenta algumas "marcas" que são
constantes, e outras que variam em função dos lugares e dos tempos.
Neste ponto não podemos dizer mais nem melhor do que o ve
lho teorizador da soberania, de sorte que o problema do conteúdo
não comporta soluções integrais, e deve ser resolvido à luz de um
ordenamento jurídico particular. Só no plano do Direito Positivo é
que a questão pode ser resolvida de maneira satisfatória.
Em tese, devemos nos contentar com a discriminação das fun
ções típicas assinaladas por Montesquieu, apresentando mero inte
resse acadêmico a discussão in abstracto da necessidade de diminuir
ou aumentar o número dos poderes de soberania.
SOBERANIA E LffiERDADE

Escrevemos, nos capítulos anteriores, que o poder tende
cada vez mais a se subordinar a normas jurídicas, embora o processo
social não se converta todo em processo jurídico. Acrescentamos que
essa progressiva translação do poder para o plano do Direito não
constitui, como muitos pensam, uma dádiva feita pelos governantes
aos governados, nem apresenta tampouco o resultado de uma impo
sição dos que devem cumprir as determinações governamentais.
269.

Dedicamos especial atenção a esse ponto, pois sem a sua exata
compreensão poderíamos recair em uma série de erros que têm lan
çado muita sombra sobre vários aspectos da Teoria do Estado.
Se o Estado não possui um poder absoluto de vida e de morte
sobre os cidadãos, se estes possuem uma esfera autônoma a salvo
das investidas do poder público, este fato não pode ser interpretado
como um simples produto de vontades concordantes, porquanto re358

presenta antes uma decorrência natural e inelutável da fase atual de
integração social.
Embora sem os desenvolvimentos que tivemos oportunidade de
,
fazer esta doutrina já se encontra pelo menos implícita nas obras de
alguns autores modernos, como De La Bigne de Villeneuve e Giorgio
Del Vecchio.
270. Segundo o mencionado professor francês, a vida em co
mum, dada a diversidade dos interesses e das paixões contrastantes,
exige o poder como intérprete e defensor do interesse geral. "A auto
ridade é uma conseqüência natural, imperiosa, da tendência que tem
toda convivência ordenada no sentido de perseverar no ser; ela se
impõe em todo grupo humano, como uma necessidade inelutável,
aparece em toda parte, é um fato"22•
À medida que a sociedade começa a se estender, constitui-se na
turalmente uma hierarquia de poderes, limitando-se uns a garantir a
ordem e o direito dos grupos particulares, enquanto um outro poder, o
institucionalmente mais alto, se põe como regulador da vida coletiva.
"É assim que captamos a soberania no ensejo de seu nascimen
to; ela se manifesta e se impõe em todos os domínios, uma vez que
existam hierarquias de autoridade, porque ela é uma noção compara
tiva, ou, mais exatamente, um superlativo relativo"23•
Ilustrando esta tese, Villeneuve brinda-nos com um belo apa
nhado histórico, mostrando a progressiva formação da comunidade
estatal, dizendo que o grau de integração social é alcançado no Esta
do Moderno com o aparecimento de uma autoridade de máxima po
tência político-jurídica, ou seja, a "soberania estatal"24•
22. De La Bigne de Villeneuve, Théorie générale de l 'État, Paris, 1929, cit.,
p. 462.
23. Villeneuve, op. cit., p. 463.
24. Villeneuve, op. cit., p. 467. Villeneuve usa a expressão soberania estatal
porque ele, confundindo soberania com autonomia, declara que também os círculos
particulares (famílias, corporações etc.) são "soberanos em seu domínio", abando
nando, dessarte, o que de mais precioso havia a deduzir de suas premissas. Eviden
cia-se também aqui o erro da teoria que não reconhece a existência de diferentes
graus entre os ordenamentos jurídicos. Sobre a exata diferenciação entre soberania
e autonomia, cf. João Mendes Júnior, As idéias de soberania, autonomia e federa
ção, loc. cit.
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271. Mais completa e coerente é, sem dúvida, a doutrina de
Giorgio Del Vecchio, o qual, com inegável originalidade, liga o pro
blema da soberania ao da integração social, mostrando que um não
pode ser bem entendido sem o outro.

pode-se dizer que a personalidade jurídica do Estado e a dos indiví
duos surgem em um mesmo ato, sendo uma o pressuposto lógico da
outra e vice-versa.
"Como princípio jurídico", escreve Crosa, "o reconhecimento

O mestre italiano, quase como cápula de sua teoria sobre a gra
duação de positividade jurídica, declara que a integração social, ao

da personalidade de cada um, assim como a estrutura do Estado fun

dado sobre esse princípio constituem uma conquista realizada em

mesmo tempo que fortalece a positividade do Direito criando uma

sua integridade pelo Estado Moderno. A concepção do Estado de

hierarquia de poderes, implica necessariamente uma diferenciação

Direito representa, por conseguinte, o corolário lógico da concepção

progressiva entre os indivíduos e entre os grupos. Toda integração,
diz ele, importa em uma discriminação, em uma relação, de maneira

do Estado legal, não sendo concebível uma legalidade abstrata, uma
vez que a legalidade deve-se concretizar relativamente a ambos os

que as partes componentes não se dissolvem no todo, mas se orde

sujeitos entre os quais se desenvolve a relação jurídica"25•

nam a ele sem perda da própria autonomia.
O processo de integração, por conseguinte, não se verifica sem
concomitante limitação jurídica do poder, e, assim sendo, a afirma
ção de um poder jurídico mais alto não pode nem deve significar um
aniquilamento de liberdades , quer dos indivíduos internamente, quer
dos Estados no plano da convivência internacional. Resultado de uma
integração social, o Estado não se põe como pessoa jurídica a não ser
com uma prévia condição: a de reconhecer,

ipso facto, a intangível

personalidade jurídica dos indivíduos e dos grupos em tudo aquilo
que lhes é próprio, assinalando Del Vecchio que a soberania repre

Dessarte, o problema do poder, po sto sob o ângulo da
juridicidade, nos conduz à questão da

relação jurídica, cujo conceito

é fundamental, visto como exprime a natureza bilateral própria de
todo fenômeno jurídico, funcional em sua essência.

273. Onde existe Nação, onde a integração já se processou até
ao ponto de estabelecer um liame de ordem ético-política nas rela
ções sociais, nós podemos sempre verificar uma poderosa e cons
ciente afirmação de autonomia e de liberdade por parte dos elemen
tos que não se coordenam, nem se subordinam, mas se integram.

senta o grau mais alto na escala dos poderes, e que essa afirmação do

"Quando a civilização alcança um notável grau de progresso",

poder hierarquicamente mais alto pressupõe toda uma seqüência de

observa Ugo Redanô, "verifica-se o reconhecimento das personali

direitos individuais e grupalistas que se vieram delimitando através
da história
Assim sendo, fica relacionado o problema da soberania com o
problema fundamental da liberdade, sobretudo quando a integração
estatal se toma cada vez mais o fruto de um pacto internacional.

272. A idéia modema de soberania - que não pode ser confun
dida com a superada teoria absoluta da soberania - envolve o reco

dades menores, e este reconhecimento vai-se tomando cada vez mais
amplo quanto mais elas vão-se tomando capazes. Não se trata, po
rém, de uma concessão que os governos possam fazer aos governa
dos, nem de uma condescendência solicitada pelos súditos: trata-se
-antes de um

íntimo e necessário processo, superior ao governo e aos

governados, e que pertence à vida estatal na sua integridade, no seu
'vir a ser histórico"'26•

nhecimento dos direitos individuais, visto como não seria possível

As condições atuais de cultura, a natureza da interdependência

conceber o Estado como uma pessoa jurídica sem, ao mesmo tempo,

econômica, os progressos da técnica, tudo exige que o problema do

admitir a personalidade jurídica de seus elementos formadores: esse

poder seja colocado no plano do Direito.

é o fulcro da legitimidade do poder.
Contrariamente à Escola Técnico-Jurídica, pensamos que a pes
soa jurídica do Estado não cria a personalidade jurídica dos indiví
duos, mas que o aparecimento de uma e de outra são concomitantes.
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25. Crosa, op. cit., p. 54.
26. Redano, Lo Stato etico, cit., cap. I.
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É esta força objetiva da juridicidade, como reflexo de um com
plexo de fatores, que inspira um grande número de juristas, levando
os ao otimismo da teoria da soberania do Direito, tal como é exposta
pelo professor holandês H. Krabbe.
Imbuído de um espírito romântico, que lembra em certos pon
tos a Jean-Jacques Rousseau, Krabbe declara que a soberania só é
do Direito e, por isso, contesta que o poder possa de algum modo
influir na elaboração das regras destinadas a reger as relações de
convivência.
Ele é de opinião que os manuais erram quando falam em "fon
tes" do direito, porquanto não existe senão uma única fonte, que é o
sentimento ou a consciência jurídica inata no homem, a qual, como
todos os sentimentos que levam a juízos de valor (poussants à des
estimations), ocupa um lugar na vida consciente do homem. Assim
sendo, a verdadeira soberania é das normas, devendo este poder de
ordem espiritual tomar o lugar da antiga noção de autoridade27•
Embora Krabbe atribua ao Estado um papel bem mais alto do
que lhe é reconhecido pelos partidários de Duguit, não podemos con
cordar com o seu otimismo, o qual, como observa Willoughby, pode
ria ser justificável em um moralista, mas não em um homem de leis,
que não deve nunca perder de vista as realidades concretas com to
das as suas cruas exigências.
Abstração feita desses exageros, e reconhecendo a participação
ativa dos homens que, em um dado momento, representam o poder e
interferem na determinação e na especificação das regras jurídicas,
colocamos a questão sobre um plano mais realista, reconhecendo
que a juridicidade progressiva do poder é uma exigência objetiva da
evolução histórica, embora não seja possível esquecer que o homem
nunca é um simples instrumento à mercê de forças externas.
Como escreveu um ilustre autor, a história é o encontro da cau
salidade natural com a liberdade criadora do homem, e se os fatos
humanos não obedecem ao inevitável traçado das leis naturais, por

27. Krabbe, L' idée moderne de l' État, loc. cit., p. 57 1 . Cf. W. W. Willoughby,
The ethical basis ofpolitical authority, cit., p. 410 e s., e Gurvitch, Le temps présent
et l' idée du droit social, cit., p. 136 e s.
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outro lado eles não são fruto de criações arbitrárias, de improvisa
ções, de repentinas decisões ou só de casos fortuitos.

274. A concepção de Estado por nós exposta concilia as exigên
cias da autoridade e da liberdade, tanto no plano interno como no
plano internacional.
Internamente o Estado, como pessoa jurídica destinada a reali
zar o bem comum, ou seja, a realizar "o conjunto das condições so
ciais de uma vida plenamente humana", não pode deixar de ver em
cada indivíduo uma personalidade dotada de liberdade, pois perso
nalidade e liberdade constituem a condição essencial sem a qual ne
nhum bem pode ser alcançado em sua plenitude.
O Estado que fere a liberdade da pessoa contraria a sua própria
essência. No plano do Direito não se concebe soberania com exclu
são da liberdade. Quando se nega a personalidade jurídica dos sujei
tos temos uma situação que, no grau atual de evolução cultural, não
pode deixar de ser considerada simples "situação de fato".
Externamente, cada Estado, que se põe como pessoa jurídica,
reconhece, ao mesmo tempo, que os outros membros da comunidade
internacional devem ser tratados como pessoas jurídicas. A ordem
internacional não resulta, pois, de mero acordo entre vontades esta
tais, mas tem uma exigência própria que não é de maneira absoluta
superior à ordem jurídica interna porque é de outra natureza e tem
outros fundamentos in concreto.
Em um estudo sobre o problema da autoridade internacional no
século XVI, Jean Delos põe em realce a natureza relativa da sobera
nia, ao mesmo tempo que observa que a exata compreensão do poder
no plano internacional não pode resultar senão da ligação racional e
lógica que existe entre o poder e a noção de bem público. Estabelece,
então, uma íntima ligação entre "soberania" e "liberdade", mostran
do que uma não exclui a outra, mas que uma se explica pela outra28•
Em verdade, separar o problema da soberania do da liberdade
seria olvidar que esses são dois "momentos" do Direito, sem cuja

28. Delos, J., Le problême de l'autorité internationale d'aprês les principes
du droit public chrétien et les publicistes du XVI siêcle, Revue Gen. de Droit Int.
Public, Paris, 1 927, 34:505 e s.
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apreciação funcional não nos seria dado penetrar na essência de todo
e qualquer processo jurídico.

275. Posta a questão do poder na linha do desenvolvimento his
tórico da comunidade política até ao moderno Estado de Direito;
considerando que o Estado Moderno possui necessariamente uma
estrutura especial, cujo elemento principalíssimo é o imprescindível
reconhecimento dos súditos como "sujeitos de Direito"; atendendo
ao fato fundamental de que não há "pessoa jurídica" do Estado sem a
concomitante afirmação das "pessoas jurídicas particulares"; visto e
considerado que o Estado não pode deixar de ser membro da convi
vência internacional, cuja ordem jurídica tem a sua própria razão de
ser superior à vontade dos Estados; reconhecido que os limites do
poder estatal são objetivos uns, e inerentes outros à própria natureza
da relação jurídica, podemos concluir dizendo que a teoria da
auto/imitação da soberania foi interpretação errônea de uma realida
de inegável.
Com efeito, o Estado Moderno se caracteriza pela limitação de
seu poder, o que equivale a dizer que se distingue pela "juridicidade"
dele, pois Direito quer significar "relação", e "relação" implica ne
cessariamente "discriminação e limite" em "atribuição de exigibi
lidades recíprocas, que por isso mesmo se delimitam".
Não é exato, pois, falar em autolimitação, como se estivesse no
poder do Estado alargar ou restringir a esfera de sua interferência ao
sabor de sua "vontade".
Não podemos deixar de reproduzir aqui uma página que Emt1io
Crosa dedicou a este assunto, mostrando a insuficiência da explica
ção que, como vimos, ainda seduz a tantos brilhantes espíritos.
"Os elementos formadores do Estado", escreve Crosa, "estão
localizados no ordenamento estatal em posição jurídica precisa, e o
próprio Estado, inclusive, se apresenta sob forma particular, isto é,
adquire personalidade e se toma sujeito de direito. Dada esta sua
estrutura fundamental, as relações que dela derivam - e, portanto,
as manifestações de sua capacidade jurídica, do imperium - serão
relações jurídicas, que pressupõem necessariamente sujeitos jurídi
cos. Para que possam, entretanto, intercorrer relações jurídicas, é pre
ciso que o poder seja definido e, pois, limitado. O limite do poder
estatal não é conseqüência de uma autolimitação querida pelo Esta364

do para o fim de colocar limitações à própria conwetência, mas con
seqüência da estrutura mesma do Estado. O fat� tde que tais limita
ções sejam postas pelo Estado não interfere con a natureza do po
der, que é limitado, e não porque o Estado assimm queira senão por
que assim deve ser. Esta exigência constitui um liimite absoluto, por
isso que o Estado que deixa de obedecer a tal linitte descaracteriza a
própria natureza, e já não poderá ser classificam» no tipo particular
que é próprio do momento histórico atual"29•
Esclarece o ilustre professor italiano que llUlitos são os limites
do poder do Estado: intrínsecos uns, quando imrrentes à própria na
tureza do poder ou à natureza da pessoa jurídiau estatal; de ordem
material outros, quando se referem ao próprio ;<onteúdo da norma
em relação com outros ordenamentos jurídicos coriginários; de or
demformal; se atinentes às modalidades das mariffestações; e podem
ainda esses limites se referir à eficácia do poder !nn virtude do espa
ço e das pessoas30•
Idêntica ordem de idéias desenvolve Oskar Gr. Fischbach, quan
do declara que "pelo próprio fato do Estado ter ik possuir necessa
riamente um ordenamento jurídico, resulta neguda a possibilidade
ou a admissibilidade de um poder absoluto e iiimitado. O Estado
pode eleger, sem dúvida, a forma de sua constitti<ção, mas é preciso
que tenha uma"31 •
Entretanto, o referido autor ainda se mantám apegado à teoria
da autolimitação, sem perceber a contradição en que se coloca, ad
mitindo, ao mesmo tempo, que os limites do po<er resultam da pró
pria natureza jurídica da instituição estataP2•

29. Diritto costituzionale, cit., p. 7 7 e s .
30. Crosa, op. cit., p. 68.
3 1 . Fischbach, Teoría general dei Estado, cit., p. 1:9J.
32. Com a nossa tese, de que não se deve falar em mttolimitação porque, no
Estado de Direito, o poder é por sua natureza mesma limitrlto, coincide a formula
Ção posteriormente feita por G. Burdeau nos seguintes term•s>: "O Estado é limitado
pelo direito porque o seu poder mesmo é juridicamente cmdlicionado pela idéia de
direito que o legitima. Não há lugar para se recorrer a umt :autolimitação pratica
mente ilusória. Basta compreender que, por natureza, o porerr estatal é juridicamen
te definido, não podendo ir de encontro ao direito sem perdtr, , desde logo, todo valor
obrigatório. O Estado não se limita: nasce limitado" (Traité,ciit., II, p. 286). Análoga
é também a conclusão de Jean Dabin, em seu trabalho L'Éutt ou te Politique, Paris,
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276. As apreciações todas que fizemos neste capítulo demons
tram, da maneira mais cabal, que a conservação do princípio de so
berania não só é necessária à Ciência do Direito, como representa um
dos elementos essenciais à compreensão da ordem jurídica, à expli
cação do fenômeno da positividade do Direito e da própria natureza
do Estado.
Quem nos acompanhou até estas últimas páginas há de reco
nhecer que a "soberania", no sentido relativo e autêntico do termo'
não é incompatível com a liberdade, e é problema que se põe no
centro de toda indagação sobre a ordem jurídica positiva.
E se tivéssemos de apresentar a conclusão de toda a investiga
ção feita, diríamos que a história nos revela que o poder tem isto de
característico, que, quanto mais ele concorre à positivação do Direi
to, mais se prende e se delimita pelo Direito declarado.

Nesse processo se concretiza o duplo momento de integração e
de discriminação das relações entre os indivíduos e os grupos, e se
realiza a harmonia entre a autoridade e a liberdade, na plenitude dos
valores essenciais ao progresso de uma cultura cristã, fundada no
conceito de pessoa como valor-forte de todos os valores sociais, como
o exige o ideal da Democracia.
Quando esse processo de integração transcende os espaços na
cionais, no sentido da globalização, surgem organismos internacio
nais, como a União Européia, que, longe de serem super-soberanos,
são expressão da igualdade das soberanias dos Estados que, para co
existirem com segurança, se autolimitam.
Dessarte, soberania, liberdade e igualdade se correlacionam fun
cionalmente, sendo a decisão do órgão internacional coincidente com
a de cada Estado componente, a ordem interna e externa se equili
brando em sintonia.

1 957, onde, após lembrar os dois aspectos da autolimitação (a vis directiva, do pon
to de vista da regra; a vis coactiva, sob o prisma da coação) já postos em realce por
M. Hauriou, conclui que, apreciada a matéria objetivamente, "a autolimitação está
no ser mesmo da constituição do Estado, e não apenas nos seus atos". (Op. cit., p.
285.) Cf. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2. ed., cit., p. 1 2 .
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APÊNDICE

POSIÇÃO DA TEORIA DO ESTADO
NOS DOMÍNIOS DO SABER POLÍTICO
CARÁTER SISTEMÁTICO DA TEORIA DO ESTADO
EM PERSPECTIVA HISTÓRICA
277. Após algumas dezenas de anos de árduo labor no âmbito
da que se convencionou chamar Teoria Geral do Estado, e que me
lhor fora denominar-se Ciência Política, não se pode afirmar tenha
mos feito decisivo progresso no que se refere ao problema primor
dial da determinação de seu objeto próprio.
Uma tendência parece, todavia, dominante, no sentido de que
se trata de uma ciência de caráter sintético e sistemático, cujo título
de autonomia ou de legitimidade epistemológica resulta do fato de
reconhecer-se a existência de problemas, cujos dados dependem de
ciências sociais particulares, como a Sociologia Política, o Direito,
a História Política etc., mas que só são problemas da Teoria do
Estado na medida e enquanto se integram em unidade nova os ele
mentos fornecidos por aquelas pesquisas singulares. Dessarte, vol
ta a ganhar visos de verdade, mas com significação de alcance
epistemológico, sem implicar necessariamente uma superioridade
na ordem dos fins, a concepção aristotélica da Política como
"arquitetônica das ciências"1 •

1 . Esse caráter sistemático e compreensivo da Teoria do Estado foi por nós
afirmado desde a 1 . edição de nossa Teoria do direito e do estado, 1 940, p. 1 05-7.
No mesmo sentido mas às vezes propendendo para uma composição de caráter en
ciclopédico, vide Groppali, Dottrina dello Stato, 1939, p. 14; Georges Burdeau,
Méthode de la science politique, p. 49 e s.; Traité de science politique, t. 1 , p. 8; Th.
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Não resta dúvida que tal convergência nos estudos já representa
resultado altamente apreciável, mas é mister esclarecer não apenas a
natureza da síntese e da sistematização realizadas pela Teoria do Es
tado, mas também indagar dos pressupostos lógicos ou axiológicos

que tomaram possível a integração, no plano empírico, das diversas

perspectivas ou pontos de vista sobre o Estado.

Não é que, entendamo-nos, se deva perguntar sobre a possibili
dade de uma Ciência Política. A atitude epistemológica que nos pa
rece admissível é nos moldes da assumida por Kant perante as ciên
cias de seu tempo, visto como nos cabe indagar dos pressupostos que
já tomaram aquela Ciência possível: partimos, em suma, da Teoria
do Estado como uma realidade, para, na concretitude de seu desen
volvimento, determinar "as suas condições de possibilidade como
experiência histórico-cultural".
A nosso ver, é pelo duplo e complementar processo da análise
fenomenológica da realidade estatal e da sua projeção no plano das
compreensões doutrinárias (qual é o

ser do Estado fenomenolo
gicamente apreendido? Como tem sido ele pensado no envolver his
tórico das idéias?) que nos será possível esclarecer algo sobre o âm

bito da Teoria do Estado, de tal sorte que esta não se converta em um
estudo extrínseco, de mero alcance enciclopédico2•

278. Comecemos pelo cotejo histórico, dando aqui, por neces
sidade de exposição, mais os resultados do confronto do que os mo
vimentos particulares de seu desenvolvimento. Nessa ordem de idéias,

0 problema das origens apresenta importância relevante, valendo
como intuição inicial, na qual se continham, in nuce, as linhas das

ulteriores progressões.

É, em geral,

admitido que a concepção que Platão e Aristóteles

tiveram da Política foi de caráter unitário, como unitária se revelou a
sua concepção do Estado. Surgia este como "unidade de fim", isto é,
como uma realidade que se configure e determine à luz de um crité
rio normativo: o primado do bem a ser atingido. Daí a natureza
teleológica e ideal da Política, versando mais sobre o Estado que

deve ser do que sobre o Estado que é.
O fim da pólis ou, mais precisamente, o bem supremo a que
tendem todos os que nela convivem, assegura a unidade da Política,
que se põe, desse modo, claramente, como

ciência una em razão de
sua unidade teleológica: "O bem é digno de ser amado mesmo por

um só homem - lê-se em passagens tantas vezes citadas, e onde há
algo sempre a vislumbrar - mas é mais belo e divino quando o é por
Nações e por Estados ( . . . ) ; o bem supremo pertencerá (pois) à ciência
suprema diretora por excelência da ação humana. E parece ser a Po

I. Cook, Les méthodes de la science politique, em La science politique contemporaine,

1950, p. 54 e 92; Nélson de Souza Sampaio, Ideologia e ciência política, 1953, p.
303; Lourival Villanova, O problema do objeto da teoria geral do Estado, 1953, p.
183; J. Dabin, L' État ou le politique, 1957, p. 15 e s. (embora sob um ângulo especi
al, como logo mais veremos); Raymond G. Getell, Politicai science, 1933, p. 3; Pin
to Ferreira, Teoria geral do Estado, 1 957, t. l , p. 16; Walther Burckardt, Die
OrganisationderRechtsgemeinchaft, 2. ed., 1944; H. Nawiasky, Staatslehregrundlegung,
1945; Orlando M. Carvalho, Caracterização da teoria geral do Estado, 195 1 ; J. P.
Gaivão de Sousa, Política e teoria do Estado, 1957; Roberto M. Maciver, The modem
State, 1955.
2. Sobre a necessidade de superar-se o momento subjetivo transcendental da
metodologia de Husserl, substituindo-se a reflexão transcendental da fenomenologia
pela projeção dos conteúdos intencionais da consciência no processo histórico das
idéias, da consciência pura para a consciência histórica das intencionalidades
objetivadas e objetiváveis, vide Miguel Reale, Filosofia do direito, 5. ed., 1969, v. 2,
p. 345 e s. Cf. Karl Mannheim, Ideología y utopia, trad. de Salvador Echevarria,
1941, p. 1 50 e s., e Essays on the sociology ofknowledge, 1 952, p. 84 e s. e passim,
onde, sob ângulo diverso, procure-se uma "integração de perspectivas", comple
tando-se a fenomenologia de Husserl e a compreensão de Dilthey à luz da projeção
histórica das ideologias.
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lítica"3.
A

Política é, por conseguinte, pura e simplesmente, "a ciência

do Estado", do Estado em todos os seus aspectos e elementos, os
quais não ficam dispersos, nem se fragmentam graças tão-somente à
forç a conectiva que os ordena segundo o bem coletivo.
Levando-se em conta que para Aristóteles não há diferença es
sencial entre sociedade e

polis (distinção esta que, por influência

inicial do Cristianismo, veio paulatinamente se afirmando no decor
rer da Idade Média até se revelar, após a época renascentista, como
distinção e até mesmo, erroneamente, como antítese entre sociedade
e Estado), deve concluir-se que, na obra do estagirita, a Ciência Po
lítica possui uma unidade amorfa e indiferenciada.

3. Aristóteles, Ética a Nicômaco, I, 2. 1094.
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Podemos dizer que com a Teoria do Estado ou Política (toma
mos estes termos como sinônimos) verificou-se fenômeno análogo
ao ocorrido em outras esferas de pesquisas. Não será talvez dema
siado admitir, pelo menos como linha geral de tendência, que o co
nhecimento humano se desenrola entre duas visões unitárias, em cujo
intermédio se desenvolve um processo de análise e de discrimina
ções progressivas, indo-se, como diz Renan, de uma "síntese amorfa
originária" a uma "síntese diferenciada".
A compreensão do Estado de Platão, Aristóteles ou Cícero cons
titui, assim, a primeira tomada de contacto com uma realidade com
plexa, na qual as partes componentes ainda surgiam sem contornos
mais ou menos definidos, e na qual se inseriam elementos heterogé
neos, à primeira vista inerentes ao fato político como tal, como os de
ordem ética, econômica ou religiosa.

279. Posta a questão inicial em termos prevalecentemente
teleológicos, era natural que na polimórfica realidade do Estado ad
quirisse desde logo relevo, para acabar absorvendo os demais, o as
pecto político, no sentido estrito da palavra, ou seja, a tarefa de fixar,
quer in abstracto, quer in concreto, os fins diretores do melhor go
verno. Isto fez com que a Ciência Política passasse a oscilar entre os
pólos de uma teoria filosófica sobre os ideais de convivência, ou
uma técnica empírica de resultados, segundo contingentes aspira
ções coletivas e os meios mais idôneos de ação.
Se, porém, a Teoria do Estado se reduziu à Filosofia Política
(em geral, como capítulo da Ética) ou, então, a uma Prática Política,
evanescendo-se cada vez mais a razão unitária surpreendida pelos
seus primeiros cultores sistemáticos, não se deve olvidar que não
faltaram aqueles que, como Machiavelli, Bodin e Hobbes, tiveram
olhos para ver na vida política algo de específico e próprio, a proble

mática fundamental do Poder.
A análise do problema da autoridade em sua força imanente, a
atenção dispensada, em suma, à "razão de Estado" assinala outro
momento decisivo na história da teoria política, embora comprome
tida pela excessiva preocupação de discutir os meios de ação prática,
numa transladação dos estudos mais para o plano da arte do que para
o da ciência propriamente dita. De qualquer forma, é com o autor de
Il principe que se abre a possibilidade de buscar resposta aos proble
mas políticos a partir do plano real da conduta humana.
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280. Sobre a pesquisa do Estado como realidade autônoma, sus
cetível de ser analisada em si mesma, iam, todavia, prevalecer, em
virtude de múltiplos fatores de ordem histórica, outras tendências
m ais fortes, determinando sucessivos desmembramentos nos cam
pos dos estudos.
Se partirmos da unidade ética, entrevista por Platão e Aristóteles,
a primeira grande especificação de problemas ocorreu, como é sabi
do, em Roma, ao constituir-se a Ciência Jurídica, tendo como objeto
a experiência humana considerada sob a incidência de um sistema de
regras, nas quais os jurisconsultos, com intuição criadora, viram an
tes a expressão objetiva da Voluntas do que o valor explicativo do
Logos. Em verdade, a emancipação do Direito foi resultado de um
trabalho multissecular de categorização da experiência social, "rebus
ipsis dictantibus ac necessitate exigente", graças à prudente projeção
das formas lógicas, buriladas pela Filosofia grega, sobre a realidade
mutável e aparentemente desconexa da vida humana4•
Na teoria política dos romanos, todavia, mal se percebe o refle
xo da "categorização jurídica" sobre a problemática do Estado, o
qual continuou a ser pensado segundo os grandes modelos da Grécia,
apenas com complementos sugeridos pelos fatos históricos, como se
nota na obra de Políbio ou de Cícero, cuja concepção do Estado mis
to representa, de qualquer forma, uma tentativa de fundir ideal e rea
lidade. Continua sem explicação plausível o fato paradoxal de care
cer de Ciência Política própria o povo mais dotado de habilidade e
qualidades políticas, na era pré-cristã. O empenho de fazer política,
aliás, raramente coincide com a preocupação de teorizá-la.
A "categorização do jurídico" só iria, em verdade, ter efeitos
remotos sobre a Ciência Política na Baixa Idade Média, quando a
volta à tradição do Direito Romano coincidiu com uma distinção
fundamental, de inspiração cristã, entre rex e regnum, sociedade e
Estado. Assiste, assim, razão a Hermann Heller quando observa que
foi no Medievo que surgiu uma "doutrina jurídica geral do Estado",

4. Sobre a natureza e o alcance da "categorização" jurídica em Roma, vide o
nosso estudo Concreção de fato, valor e norma no direito romano clássico, em Hori
zontes do direito e �a história, 1957.
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pela necessidade histórica de limitação recíproca de Poderes, entre
Igreja e Império, primeiro e, depois, entre rei e povo5•
Já na época moderna, primeiro em virtude do contratualismo
e, depois, pela tendência minimizante do liberalismo, o Estado veio
a ser concebido cada vez mais em termos jurídicos: ao lado da Po
lítica, reduzida à arte de bem governar, passou-se a elaborar o Di
reito Público ou o Direito Político, a cujo âmbito ficaram reserva
das as indagações todas sobre a natureza, a organização e os fins do
Estado6•
Ao mesmo tempo que a antiga Teoria do Estado assim se bipartia,
outros campos dela se emancipavam, bastando relembrar, neste su
cinto escorço histórico, o da

Economia Política, cuja simples deno

minação revela as suas matrizes e conexões originárias.
Compreende-se, pois, como nas concepções de meados do
século XIX a doutrina jurídica haja englobado a doutrina do Esta
do, nenhuma distinção se fazendo, substancialmente, entre um e
outro domínio, sob o manto acolhedor do Direito Público Consti
tucionaF.

Enquanto, desse modo, os juristas julgavam poder envolver a
realidade estatal em um aparatoso sistema de normas, a vida social e
econômica, o impacto da ciência sobre a sociedade, os conflitos dos
grupos, das classes e das Nações, os fatores histórico-culturais, em
suma, iam cada vez mais reclamando a atenção dos estudiosos para o
problema do Poder, de sua organização, de seu significado no sistema
das forças atuantes nas coletividades. A Sociologia Política e a Histó

ria Política, cada qual sob seu prisma, surgiram, dessarte, ou se desen
volveram como ordens de saber diretamente ligadas à experiência con
creta do Estado, acentuando, quando mais não fosse por contraste, o
cunho descritivo,

causal, neutro e antinormativo de suas indagações.

O Poder, para o qual Machiavelli atentara, passou a ser exami
relação de fatos8•

nado a uma nova luz, como fato ou

É claro que essa reação sociológica e histórica contra a abstra

ção jurídico-formal não podia deixar de refluir no setor da Jurispru
dência, bastando lembrar as alterações fundamentais que, embora
sob as vestes do Direito Constitucional, foram operadas na tela da
Teoria do Estado por pensadores como Léon Duguit, Maurice Hauriou
ou Santi Romano.

O certo é que, com o multiplicar-se das perspectivas sobre o Es
5. Vide Hermann Heller, Staatslehre, 1 934, p. 14 e s. Em princípio, acres
centa Heller, não se pode falar em Ciência da Política na contenda entre Pontifica
do e Império, tal o predomínio, na cultura medieval, do interesse religioso sobre
os demais (loc. cit.).
6. Exceção se faça, porém, à doutrina de Hegel, que, sob a inspiração direta
dos modelos gregos, não perdeu o sentido unitário do Estado e de sua teoria, apesar
de concebê-lo como momento do espírito objetivo, fora do plano empírico onde
necessariamente se devem desenvolver as ciências positivas. Em geral, no idealismo
objetivo o Estado foi concebido como unidade ética, o que influiu também em auto
res de formação ueo-hegeliana. É, sem dúvida, na Itália, sobretudo na época fascis
ta, que se acentua a concepção do Estado como eticidade pura, com o resultado de
subsumir-se ou dissolver-se a Teoria do Estado (considerada "abstrata") na Filosofia
Política. Consultem-se Felice Battaglia, Lineamenti di storia delle Dottrine Politiche,
2. ed., 1952, onde, à p. 1 1 , se lê: "Da Política como arte brotou a exigência de uma
Ciência da Política, de cuja dissolução, por ter-se revelado abstrata e esquemática,
se deduziu a Filosofia da Política, a fim de poder-se abraçar mais de perto a realida
de prática".
7. Não se confunda essa identificação com a de Kelsen, cuja "teoria jurídico
normativa do Estado" não exclui, mas antes pressupõe, a possibilidade do estudo
sociológico ou político do Estado, por outrem que não o jurista, como ele mesmo o
advertia em Der sociologische und derjuristiche Staatsbegriff, desde 1922, distin
guindo entre o Estado ais soziale Realitiit e o Estado als Normensystem. A mesma
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tado, e em surgindo diversas ciências autônomas para o exame de seus

discriminação epistemológica foi atualizada por Kelsen, em suas obras Society and
nature, A sociological inquiry, 1943, Peace through law, 1944. Se tais distinções ou
separações radicais de Kelsen são metodologicamente possíveis é outro problema
que ultrapassa os propósitos deste estudo (cf. Miguel Reale, Filosofia do direito,
cit., v. 2, p. 42 1-4 1 e Fundamentos do direito, p. 147-70).
8. Não cabe aqui invocar a biografia fundamental sobre o Poder, tanto no
plano sociológico, como no histórico ou no político. A mero título de exemplo,
vide J. G. Frazer, The golden bough, 1943; G. Davy, La foi jurée, 1922; Davy e
Moret, Des clans aux empires, 1923; G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 3. ed., 1932;
Max Weber, Economía y sociedad, trad. de Echevarria, 1 944; G. Burdeau, Le
pouvoir politique et l' État, 1943, e Traité de science politique, 1 949- 1957; G.
Ferrero, Pouvoir, trad. franc ., 1 945 ; B . Russell, Power, a new social analysis, 5.
ed., 1946; A. Lasswell e A. Kaplan, Power and society, 1 952; B. de Jouvenel, Du
pouvoir, 1947; R. Maspétiol, L' État et son pouvoir, 1937; Ch. E. Merriam, Politicai
power, 1 934; L. Bagolini, Mito, potere e dialogo, cit. e Passerin D'Entreves, La
notion de l' État, trad. franc., Paris, 1 969. No Brasil, cremos que foi a nossa Teoria
do direito e do Estado ( 1 940) a primeira a reabilitar o Poder como tema essencial
da Ciência Política.
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distintos aspectos, o desenvolvimento mesmo de tais estudos fez res
surgir a necessidade de recompor-se a unidade perdida. Donde a atua
lização, a partir do fim do século passado, da Teoria Geral do Estado
ou da Ciência Política, que se veio firmando paulatinamente como

ciência sintética, a qual pressupõe as ciências particulares, no que se
refere aos seus problemas especiais, mas delas é pressuposto lógico
quanto à possibilidade de uma convergência de resultados9•
Voltamos, em suma, a conceber a Política como "Ciência do
Estado", mas tirando proveito do longo e sempre incessante trabalho
de análise: unidade orgânica, diferenciada por conseguinte, que vive
dos dados das disciplinas particulares e, ao mesmo tempo, lhes asse
gura sentido de convergência.

Atentando-se apenas para o fato da distinção entre governantes
e governados, o Estado reduz-se ao Governo, e a Teoria do Estado ou
se identifica com uma técnica de resultados, ou se converte em um
re ali smo ingênuo, que se contenta com a descrição das conexões e
da s funcionalidades, com sacrifício do momento normativo, porque
indiferente ao conteúdo das valorações que historicamente se efeti
vam, e que representam a dimensão por excelência do homem, o
qual, como dissemos alhures, é "o único ente cujo
mente o seu

Vendo-se, por outro lado, apenas o aspecto axiológico ou esti
mativo do Estado, cai-se no erro hegeliano de sua identificação com
a Idéia, ou o Valor no seu processar-se dialético, ou, então volve-se a

admitir a sua unidade apenas sob o ponto de vista teleológico, já que
os fins sociais são os próprios

NATUREZA TRIDIMENSIONAL DO ESTADO
281. Se a análise das diretrizes dominantes no processo das idéias
nos leva à conclusão do caráter sistemático da Teoria do Estado, a
igual resultado, a nosso ver, se chega procedendo-se à descrição
fenomenológica da realidade estatal.
Basta concentrarmos nossa atenção sobre qualquer hipótese de
Estado possível, que se ofereça ao nosso espírito como dado de ob
servação, para percebermos que em todo Estado há sempre três ele
mentos conjugados ou co-implicados, nenhum deles podendo ser
compreendido plenamente sem os outros dois:

a) o fato de existir uma relação permanente de Poder, com uma
discriminação entre governantes e governados;

b) um valor ou um complexo de
Poder se exerce;

valores, em virtude do qual o

c) um complexo de normas que expressa a mediação do Poder
na atualização dos valores de convivência.

9. É com razão que G. Burdeau acentua a importância da determinação do
"político" pela Teoria do Estado, como condição lógica de legitimidade de todas as
ciências que estudam aspectos diversos do fenômeno político (cf. Méthode de la
science politique, cit., p. 26.). Penso, porém, que não cabe à Teoria do Estado deter
minar o seu objeto; é tarefa específica da Filosofia Política (vide infra). Cf. Miguel
Reale, Pluralismo e liberdade, cit.
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ser é originaria

dever ser".

valores enquanto racionalmente reco

nhecidos como motivos de conduta, e, por conseguinte, significam
projeções racionais dos valores no plano da história 1 0•
Finalmente, se no Estado não vislumbramos senão o encadea
mento hierárquico das normas, a realidade estatal fático-axiológica
fica mutilada, ainda que depois, à maneira de Kelsen, se pretenda
reconstituir a unidade, juntando-se-lhe os pontos de vista extrínsecos
do sociólogo e do político numa justaposição metodologicamente
inadmissível.

282. O que, pois, caracteriza o Estado é a unidade integrante de
seus três momentos ou valências, cada um dos quais é, por abstra
ção, suscetível de perquirição particular, desde que, prévia e cons
cientemente, se reconheça a essencialidade do nexo de unidade.
Não é, pois, o Poder; não é ofim da convivência; nem é o orde
namento jurídico que constitui, cada um de per si, o Estado: são es
ses três fatores enquanto dialeticamente se compõem na unidade con
creta do processo histórico-social.

O que a análise fenomenológica nos propicia, portanto, é a ve
rifi cação de um nexo de complementariedade entre um fato (o fato
do Poder, que é sempre modalidade de força, física ou psíquica) e
uma exigência axiológica (que se traduz num sistema historicamen-

1 0. Sobre essa correlação entre valor e fim, vide nosso Prefácio à obra de
Luigi Bagolini, Direito e moral na doutrina da simpatia, São Paulo, 1952.
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te variável de bens, que, em cada estágio da cultura, se põe para os
membros de uma convivência como sendo a "representação de seu
bem comum"), dessa co-implicação resultando um sistema jurídico
político de normas em incessante dinamismo, em função da atuali
zação dos valores comunitários por intermédio do Poder, e da
legitimação concomitante do Poder graças à atualização dos valores
vividos pela comunidade.
Por aí se vê que não é a Sociologia Política, o Direito Público,
a Arte Política, a História Política, ou qualquer outra indagação par
.
ticular do Estado, que estão em condições de revelar-nos a
especificidade do político, na concretitude integrante de seus três
elementos constitutivos, cuja essência é a sua unidade sistemática.
Donde se conclui que a unidade sistemática, isto é, o caráter
sintético que a Teoria do Estado apresenta, quando vista em perspec
tiva histórica, corresponde, ponto por ponto, ao que nos revela a aná
lise objetiva da realidade estatal através de uma pesquisa que pro
cure pôr entre parênteses o que seja suscetível de ser "abstraído",
sem ofensa ao eidos do próprio Estado: não é só cada um daqueles
três fatores que é da essência do Estado, mas também o fato de deve

rem ser todos eles pensados numa unidade coerente de co-implica
ção ou complementariedade.
283. Desnecessário é dizer que tal modo de ver corresponde à
concepção do Estado como realidade histórico-cultural, cuja diretriz
fundamental consiste em compreender os fatos enquanto
normativamente referidos a valores. Damos o nome de tridimen
sionalidade específica e dinâmica à nossa teoria cultural do Direito e
do Estado, que se não limita a justapor os três elementos acima apon
tados, como faz, por exemplo, Wilhelm Sauer e, até certo ponto, Jerome
Hall, mas os integra em uma unidade dialética, dada a polaridade exis
t�_?te .ent�e �s valores e fatos, os primeiros projetando-se sobre a expe
.
nencia h1stonca como valorações empíricas, sem jamais se exaurirem
no mundo do ser; os segundos insuscetíveis de serem captados sem a
dimensão axiológica que faz com que não sejam meros fatos brutos,
mas fatos qualificados, fatos jurídicos (de que cuida a Ciência de Di
reito), fatos políticos (de que cuida a Ciência Política)' ' ·

1 1 . A teoria tridimensional de caráter genérico tem na França ilustre represen
tante na pessoa de Roubier. Cf. deste autor Théorie générale du droit, 2. ed., 195 1 ,
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À luz dessa doutrina, já em 1940, expúnhamos nossa teoria
do Estado, apreciando as suas conseqüências no plano
uralista
ult
c
metodológico1 2 com a afirmação de que o Estado, tanto como o Di
reito, representa uma realidade integrante, ou seja, ao mesmo tempo
una e multíplice, materialmente indecomponível, só mentalmente
analisável em três direções distintas .
A análogas conclusões pode-se chegar por outras vias
metodológicas que não a por nós denominada histórico-axiológica,
como se dá, por exemplo, com Georges Burdeau, o qual, após afir
mar que o caráter político se liga sempre a "relações de autoridade e
de obediência estabelecidas em vista de um fim comum", discrimina
em toda convivência estatal:
a) Relações de autoridade, suscetíveis de toda uma série de
graus, desde a coerção brutal à adesão livremente consentida (ele
mento fático);
b) Subordinação a fins que legitimam ou justificam as relações
de obediência, muito embora possa tratar-se de uma presunção obje
tivamente infundada (elemento axiológico);

c) Estabilidade nas relações de autoridade, seja por já estarem
inscritas na estruturação do grupo, seja por serem objeto de esforço
no sentido de impô-las ou modificá-las (elemento normativo: a regra
de direito)1 3•
Nem sempre tais elementos se apresentam bem caracterizados
no pensamento do mestre de Paris, mas, se lembrarmos todas as cor
relações dialéticas estabelecidas no seu Tratado de Ciência Política,
entre Idéia de Direito, Poder e Regra de Direito, não será exagero

p. 3 1 6-34, onde os três valores sociais, ordem, justiça e progresso, são concebidos
como corps simples du droit, cuja combinação historicamente variável assinala, to
davia, uma ordem hierárquica essencial à vidajurídica e política. Consulte-se Roubier,
Le rôle de la volonté dans !e droit, Archives de Philosophie du Droit, 1957, p. 2, n.
3. Para uma visão compreensiva dessas e de outras doutrinas, vide Miguel Rea1e,
Teoria tridimensional do direito, São Paulo, 1968.
12. Vide Miguel Reale, Teoria do direito e do Estado, 1. ed., cap. I e cap. V,
especialmente p. 1 12-3. Cf. Wilhelm Sauer, System der Rechts und Sozialphilosophie,
2. ed., 1949; Juristiche Methodenlehre, 1 940; J. Hall, Living law of a democratic
society, 1 952; lntegrative jurisprudence, em lnterpretations of modem legal
phílosophies (Essays in honor of Roscoe Pound), 1947.
13. Burdeau, Méthode de la science politique, cit., p. 65 e s.
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concluir-se que em sua obra se contém uma tridimensionalidade im
plícita, de caráter talvez empírico, mas que assegura a unidade de
suas polimórficas indagações sobre o Estado.
Em conclusão, a Ciência Política não equivale a uma simples
soma de resultados, como se fora a Enciclopédia das Ciências Políti
cas, uma espécie de scientia omnibus, da qual se poderia dizer, com
acerto: de omnibus aliquid, de toto nihi/ ... 14•
Se há uma Teoria do Estado autônoma é porque no Estado exis
te algo de irredutível ao campo das pesquisas singulares, que é 0
modo de enlace fático-axiológico operado graças à mediação do
Poder.

DISCRIMINAÇÕES E CORRELAÇÕES NO CAMPO
DO SABER POLÍTICO - FILOSOFIA POLÍTICA
E TEORIA DO ESTADO
284. Já dissemos que muitas são as formas de saber que têm
como objeto este ou aquele outro aspecto do Estado, mas que só a
Ciência Política tem o Estado como objeto per se.

Ora, o conhecimento do Estado, como o do Direito e de todas
as realidades culturais de validade universal (de validade, isto é, para
o homem considerado em sua universalidade), pode operar-se em
dois planos: no filosófico, que é o transcendental, ou seja, o perti
nente à perquirição das condições lógicas ou axiológicas da realida
de mesma, e no científico, que é o positivo, relativo ao explicável
segundo nexos de causalidade, ou, de maneira mais ampla, segundo

14. Exemplo desse "enciclopedismo" é a obra de C. Rodge, T. J. Anderson
e C. Christol, Introdução à ciência política, 1 959, trad. de Maria da Glória Ferreira.
O referido trabalho reflete, aliás, a média das opiniões dominantes na cultura
política anglo-americana, por imperativos de ordem didática de cunho informativo e
pragmático. Na Ciência Política haveria lugar para tudo, como discriminam os cita
dos autores, examinando os currículos universitários que, sob aquela rubrica, englo
bam pelo menos as seguintes matérias: Teoria ou Filosofia Política; Dinâmica Polí
tica (partidos políticos; opinião pública, grupos de pressão etc.); Direito Público
(Constitucional e Administrativo); Administração Pública; Relações Internacionais;
Go�erno Americ�no, nacional, estadual e local; Instituições políticas comparadas;
Legislatura e legislação; Governo e Finanças Públicas. (Op. cit., v. I, p. 22.)

nas quais se incluem as estabelecidas
relações de funcionalidade,
.

entre complexos de me10s e de fims 15 .
Visto como no Estado se discriminam três fatores ou momentos
(f tos valor e norma), cada um deles suscetível de valer, por abstra.
numa
ao, c�mo "ponto de referência dominante" (mas não exclustvo)
ç_a
.
,
1'mha
particular
de
estudos,
e
atende
,
P
r
co
d
seg
mte,
a
rdem
o
� � ?
� �
referências,
pensamos
poder
dtstnbmr
os
mbztos
do
saber
ssas
de
�
.
político e do saber jurídico de mane1ra compreensiVa, conforme re
sulta dos Quadros A e B anexos.
Sublinhe-se, desde logo, que, de conformidade com a n� ssa con
cepção tridimensional específica e dinârni�a, n�o yode a reahda�e do
Estado ou do Direito ser dividida em fatlas dtstmtas, em funçao de
cada um daqueles três pontos d� vista �eto��ló�ic�s, par� u�� v��
;
concluídas as pesquisas do "soctólogo . , do Junsta e d� pohtlco ,
se justaporem as três perspectivas numa visão enciclopédtca.
Contra esse exclusivismo ou monismo metodológico, do qual
resulta uma concepção monista do Direito e do Estado, à maneira de
Kelsen, ou uma "tridimensionalidade genérica e abstrata", so�o� de
opinião que fato, valor e norma não são apenas elementos eunstl�os
.
.
ou de interpretação daquelas reahdades
culturats, mas an_!es �eu� �n
gredientes ou componentes essenciais, de cuja correlaçao dtaletlca
resultam as realidades mesmas .
Desse modo, concluímos que todo conhecimento do J?ireito e
do Estado é necessariamente tridimensional: o que se venfica em
cada âmbito particular de estudo é apena� o pred�mínio veto�ial de
um dos três fatores, distinguindo-se cada mdagaçao pelo sentzdo do
seu desenvolvimento16•

15. Longe de nós a afirmação de que o saber científico seja saber empírico, no
sentido de um conhecimento estritamente ligado ao mundo dos fatos . o �ue quere
.
.
mos dizer é que toda Ciência se desenvolve a partir de dados, a �ue atnbm realidade
objetiva empírica ou de experiência. Consoante demonstraçao de Husse�l, toda
ciência sempre e inelutavelmente "de r�� idade ·. _?U "de expe �i nc a · A Filos �fia
aponta-nos ' ao contrário, para o que e condzçao de expenencza , no sentido
gnosiológic o-transcendental que Kant confere ao termo ' �o�diç o". Sobre estes
pontos essenciais, cf. Miguel Reale, O direito como experzencza, cit., sobretudo os
2 primeiros Ensaios .
16. Com esse nosso ponto de vista concorda Recasens Siches, na aprecta�ao
crítica de um de nossos trabalhos. (Cf. Dianoia, México, 1 957, p. 404.) Para mruo-
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Para facilidade de compreensão, diríamos que há três sentid
os
fundamentais de pesquisa, segundo três sentidos "vetoriais"
, a saber:
fato
>
>
valor >
>
norma
valor
> --- >
norma > --- > fato
norma
>
>
fato
>
>
valor
Precisado esse ponto, vê-se, por exemplo, que a Jurisprudên
cia .
é normativa , porque para o jurista os fatos e valores, digam
os assim
são apreciados sub specie regulativa , ao passo que o soció
logo
Direito trata das regras jurídicas como elementos qualificado d�
uma experiência que seria genericamente social, e não especres de
ifica
mente jurídica, se lhe não fosse imanente a referibilidade a
um siste
ma de regras de Direito. O mesmo diga-se da Sociologia Polít
ica etc.
Donde se conclui que só a tridimensionalidade específica
nos dá a
razão epistemológica de uma Sociologia Política com
títulos de
especificidade nos quadros da Sociologia Geral.
A Teoria do Estad o e as Ciên cias Políticas parti cular
correlacionam-se segundo uma "dialética de complementaried es
ade",
_
em v1rtud
e da qual, quanto mais progridem as pesquisas setorizadas
e nelas se concluem "sínteses particulares", mais se toma comp
reen
siva a "síntese geral". Esta é, por conseguinte, "síntese abert
a", na
qual se processa historicamente a compenetração recíproca dos
cam
pos de pesquisa, a interpenetração crescente entre as diversas
regiões
do saber político.
O "saber político", em suma, a "Ciência Política", em toda
a
plenitude desta expressão, não deve ser concebida como uma
Enci
clopédia, uma espécie de coleção de verbetes ou de vocab
ulário es
pecializado de temas políticos: há entre todas as formas espec
iais
saber político uma complementariedade essencial, sendo centr de
o geo
métrico ou centro de referibilidade e de convergência comu
m, no
plano empírico, a Teoria do Estado (Ciência Política, stricto
sensu)
e, no plano transcendental, a Filosofia Política17•
res esclarecimentos, vide Miguel Reale, Teoria tridimensional do direito, São Pau
lo, 1957. Cf. ainda o monumental Tratado general defilosofia dei derecho de Recaséns
Siches, México, 1 959, p. 158, onde a tridimensionalidade é considerada um dos
elementos essenciais do Direito.
17. A "dialética da complementariedade" ou "dialética de implicação e pola
ridade" não deve ser confundida com a dialética hegeliana dos opostos, caracteriza380

À Teoria do Estado, em função das forças de pesquisas que a
poder-se-ia aplicar a noção de "campo de forças" que nos
gram,
nte
i
dá Paul Valery: "um sistema de relações entre forças pontuais" 18•
285. Analisando-se os Quadros A e B, cabem ainda algumas
ervações
complementares. A primeira é a de que não é a Teoria
obs
do
Estado,
como não é a Teoria Geral do Direito, que nos
ral
Ge
os
conceitos
do Estado ou de Direito. O problema do "ser
rece
ofe
dico"
ou
do
"ser
político"
é problema primordial, respectivamen
jurí
te , da Filosofia do Direito e da Filosofia Política19•
da por um processus total, unitariamente sucessivo e engloban te. q�ela não é
_ dmletica
. aber
dialética fechada, a partir de uma estéril antítese de opostos, mas sim
ta suscetível de integrar em síntese elementos distintos ou contrários, mas não con
tr ditórios, visto existir entre eles algo de correlacionável ou co-implicável. A dialética
da complementariedade é compatível, por outro lado, com o pluralismo ��todológico
reclamado pelas caracteósticas ônticas de cada objeto de est�d? : os multtplo� resul
tados obtidos não se combinam, com efeito, num perspectiVIsmo convenciOnal e
extónseco, mas se compõem numa síntese dialética, na qual os dados �u elementos
se correlacionam segundo exigências recíprocas de simultaneidade ou de
sucessividade. A necessidade de compreender-se o pluralismo metódico na "unida
de complementar" de nova dialética tem sido sentida tanto nos quadros da Filosofia,
como nos das Ciências exatas. Nesse sentido, vide, na Revista Dia/ética, Zurigo,
1 947, 1950, os artigos de G. Bachelard, De Broglie, F. Gonseth e outros; Bogumil
Jasinowski, Saber y dialéctica, 1 957; Gurvitch, Déterminismes sociaux et liberté
humaine, 1 9 5 5 ; Miguel Reale, Filosofia do direito, cit., passim, e Teoria
tridimensional do direito, cit.
Lembramos aqui as penetrantes observações de Émile Bréhier, que, apontan
do o pluralismo como uma das caracteósticas do pensamento contemporâneo, lem
bra-nos, primeiro, que "o real, essencialmente, é polaridade dos termos que se sus
tentam uns aos outros", para concluir: "as estruturas do ser humano são como os
campos de força que ordenam, na medida em que os polarizam, os elementos que
caem sob sua influência". Les themes actueis de la philosophie, 1954, p. 45 e 79.
Sobre o princípio de polaridade, vide as obras de Morris R. Cohen, inclusi
ve na esfera juódica (Reason and law, 1950, p. 45 e 79).
1 8 . Valery, Quelques pensées de monsieur teste, p. 1 54.
"
19. Acordes são vários autores no reconhecimento de que não pode uma Cien
cia determinar conceitualmente o próprio objeto. Tal sucede por várias razões, a
começar pela impossibilidade formal de na espécie se determinar o gênero em �ue
el a se insere. Determinar o "ser" do Estado ou do Direito não é tarefa que se reahze
por meio de generalizações abstrativas, ou de processos indutivos: o problema põe
se como exigência transcendental, tanto do ponto de vista do sujeito cognoscente
(pressupostos a parte subjecti), como do objeto cognoscível (pressupostos a pa �te
su bjecti), consoante conclusões de Nicolai Hartmann em suas obras fundamentrus.
(Consulte-se Grundzüge einer Metaphysic der Erkenntnis, 2. ed., 1925, e Zur
Grundlegung der Ontologie, 3. ed., 1948.)

�

�

QUADRO A
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No plano transcendental
ou filosófico

I

Filosofia Política

I

Ontognosiologia Política

t

I

I

No plano empírico
ou científico-positivo

I

I
I
I

I

I
r

DISCRIMINAÇÃO DO SABER POLÍTICO
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I

Culturologia
Política

Deontologia

l
I

I

I

1

I

I

Política

I

l

Epistemologia
Política
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Ser do
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Valor

I
Norma

1

Teoria Social

Fato

I

Teoria Geral do Estado

I

do Estado

J

Ciências especiais

r

I

Sociologia Política
História Política
Psicologia Política
Economia Pública
Ciências das

Teoria Política

Finanças
Ciência da

do Estado
Política do Direito

I

I
l

r

Administração

Teoria Jurídica
do Estado

I

QUADRO B

I
I

I

No plano transcendental
ou filosófico

J

Filosofia do Direito

J

I
I

I

I

Culturologia
Jurídica

Deontologia

I

Jurídica

I

Epistemologia
Jurídica

I

I

I

Ser do
Direito

I

I

l

I

No plano empírico
ou científico-positivo

I

Ontognosiologia Jurídica

I

J

DISCRIMINAÇÃO DO SABER JURÍDICO

I
I

1

I
I

Fato

J
I

Valor

I

I

�

�
Norma

I
1
I

I

L

Lógica Jurídica

J

Teoria Geral do Direito

_i
Sociologia Jurídica
História do Direito
Etnologia Jurídica
Psicologia Jurídica

�

J
I

�

J

Política do
Direito

I

J

Jurisprudência ou
Ciência do
Direito

l

Compete ao filósofo da Política, como problema primordial da
Ontognosiologia Política, indagar da consistência e da essência da
realidade do Estado, o que, consoante nosso entendimento, exige a
aplicação do método fenomenológico de "redução eidética", não se
refletindo, porém, em sua terceira fase, na subjetividade pura, à ma
neira de Husserl, mas sim no plano do processus histórico das com
preensões ideológicas20•
Determinado pela Filosofia Política o "ser político", ou, pura e
simplesmente, "o político", abre-se o campo às pesquisas empírico
positivas, as quais se desdobram em múltiplas direções, podendo o
factum político ser estudado à luz de normas e valores, tanto pelo
sociólogo, como pelo historiador, que aquele factum apreciam sob
prismas diversos, um atendendo aos seus nexos genéricos de estrutu
ra, organização e funcionalidade; o outro procurando as linhas
elucidativas de seu desenvolvimento temporal. Nem é dito, por outro
lado, que a tarefa do historiador exclua a do filósofo da História Po
lítica, pois, na Culturologia Política (v. Quadro A), o que se busca é
o sentido ideal, e não o sentido empírico, ou seja, as conexões espácio
temporais de desenvolvimento.
É claro que estas discriminações de "campos" do saber têm va
lor eminentemente teórico: na prática, os saberes se entrecruzam,
condicionam-se e potenciam-se reciprocamente, quer pelo fato do
teórico do Estado se elevar, por exemplo, ao plano epistemológico,
quer por pressupor, explícita ou implicitamente, uma tomada de po
sição de natureza metaempírica. Tal implicação de perspectiva ainda
mais se revela nos domínios da História das doutrinas políticas, que
não pode deixar de consubstanciar a correlação entre os pressupos-

Daí afirmarmos que, dada a correlação essencial entre sujeito e objeto, a ques
tão da determinação conceituai do ser de algo não é apenas gnosiológica, nem
ontológica, mas constitui o resultado da síntese englobante dos dois pontos de vista, o
que denominamos síntese ontognosiológica. (Cf. Miguel Reale, Para um criticismo
ontognosio!ógico, em Horizontes de direito e da história, São Paulo, 1957, p. 334 e s.)
20. E o que qualificamos de processo "histórico-axiológico" ou "histórico
fenomenológico". Cf. Miguel Reale, Filosofia do direito, 2.• parte. A propósito da
teoria da interpretação, Emílio Betti também parte da fenomenologia de Husserl e
de N. Hartmann no sentido de uma síntese dialética, coordenando o aspecto
gnosiológico-transcendental com o histórico-evolutivo (vide Teoria generale della
interpretazione, 1 955, "Prolegomeni").
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tos filosóficos e os positivos, sob pena de fragmentar-se ou deturpar
se o pensamento exposto.
O que importa é pôr em evidência a complexidade e a pluralidade
dos pontos de vista, mais acentuados no trato da Política do que no
do Direito, donde a necessidade de procurar restabelecer uma ordem
relativa na morada da Política ou da Jurisprudência.

A POLÍTICA DO DIREITO E A MEDIAÇÃO DO PODER 
FILOSOFIA POLÍTICA E FILOSOFIA JURÍDICA
286. Antes de apreciarmos o conteúdo da Teoria do Estado, ain
da outra observação nos parece necessária, para melhor elucidação
dos Quadros A e B que, diga-se de passagem, não traduzem qualquer
propósito de rigorismo classificatório, dada a natureza mutável e co
implicante dos objetos estudados.
Merece atenção, em verdade, o fato de a Política do Direito
figurar como parte culminante da Teoria Política do Estado, tanto no
campo do saber político como no do saber jurídico: é que ela repre
senta o ponto de intercessão ou de interferência das duas pesquisas
no plano empírico-positivo, como prudência legislativa e jurídica.
Esta questão habilita-nos, em primeiro lugar, a superar o equí
voco dos que pensam ser exclusivo da Filosofia Política a problemá
tica dos fins, a análise dos problemas axiológicos. Uma coisa é o
estudo dos valores em si mesmos, para indagar de seu significado
universal na concretitude do processo histórico; outra coisa é o estu
do das valorações que condicionam as decisões do Poder, inclinan
do-o a eleger esta ou aquela outra via, ao entreabrirem-se diversas e
conflitantes soluções na prática legislativa21•

2 1 . Como nota Paulo Dourado d e Gusmão, até mesmo Kelsen, apesar de ser
pouco dado a exigências axiológicas, acabou reconhecendo a possibilidade de se
tratar de valores de direito (valores de legalidade), ou seja, daqueles valores reali
zados no Direito positivo, deixando os valores de justiça à Filosofia do Direito.
Vide Paulo Dourado de Gusmão, Manual de direito constitucional, Rio, 1 957, p.
35. Sobre a complexidade axiológica da Política jurídica, vide Paul Roubier, Théorie
générale du droit, cit., p. 228 e s.
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Se a primeira ordem de problemas é filosófica, já a segunda se
contém no âmbito da Política do Direito ou da Teoria da Legislaçãu4
para lembrarmos antiga e consagrada denominação. Propor-se a ques-i
tão dos critérios de oportunidade ou de conveniência que circunscre;,
:
vem ou devem circunscrever o arbítrio do legislador, quando, in con
creto, o Poder converte um "valor de Direito" em "regra de direito"
e, conseqüentemente, confere a uma "proposição jurídica" a forçá
específica de "norma jurídica", é tarefa que se contém na esfera
empírica da Política do Direito, sem ultrapassar o âmbito das gene
ralizações, tanto do ponto de vista causal como do teleológico.

�
·

É nesse terreno que o jurisconsulto e o politicólogo se encon
tram, completando-se reciprocamente, conforme o exige a composi
ção de forças de estabilidade e movimento, de tradição e progressq
que marcam o ritmo do evolver histórico. Com efeito, a Política do,
Direito corresponde a um dos momentos culminantes da ação políti
ca, quando esta se traduz em regras de direito, produzindo-se mais
uma etapa na "institucionalização do Poder": sancionada a norma
jurídica, é então que tem início propriamente a tarefa do jurista, que
parte da objetividade dos preceitos para interpretá-los, construir os
institutos e edificar os sistemas. Aquele momento, porém, em que a
decisão política se plasma em regras de direito, já vem carregado de
juridicidade, podendo-se dizer que, de certa forma, não obstante a
interferência do Poder, que pode obedecer a fatores a-racionais, o
direito novo, como fim a ser atingido, já estava imanente no processus
político.
Sob a ótica política, a Política do Direito é meta a ser atingida,
correspondendo a um momento culminante de formalização de
valorações jurídicas; sob o prisma do jurista, é o ponto de partida para o
trabalho dogmático de elaboração e sistematização de juízos normativos
em consonância com a totalidade do ordenamento vigente.
Essa posição sucessiva, mas não subordinada ou secundária, do
jurista perante o político, no que se refere à nomogênese jurídica,
não exclui, porém, a participação do jurista na projeção social de
uma idéia de direito, suscetível de positivar-se ou objetivar-se como
regra jurídica. Tampouco se deve olvidar que o jurista está presente,
pelo menos doutrinariamente, no instante em que se dá estrutura nor
mativa às decisões do Poder, o qual tanto mais é envolvido pelo Di
reito quanto mais contribui para revelá-lo.
386

287. Finalmente, o cotejo dos Quadros A e B revela que a Filo
a
fi
so Política e a Filosofia do Direito convergem para a mesma or
dem de problemas, no que tange à consideração do Estado, mas sem
se reduzirem uma à outra. Há sempre no "político" algo que se não
identifica com o ''jurídico", assim como Estado e Direito não se con
fundem: o mais que se pode afirmar é que, dada a crescente jurisfação
ou institucionalização do Poder, a identificação Estado-Direito é o
infinito de uma lei s�cial.
Revemos, dessarte, o assentimento anteriormente dado à tese
de Jean Dabin22, para quem no plano fenomenal o "jurídico" e o
"político" parecem distintos, mas deixam de o ser quando se supe
ram as aparências e se vence a contradição entre a Política e o Direi
to, graças ao conhecimento filosófico do Estado, de sua natureza, de
seu fim e de sua missão. Daí o subtítulo expressivo que o mestre
belga dá à sua compreensão sintética do Estado: "Elementos de Filo
sofia Política"23•
Na realidade, Filosofia Política e Filosofia do Direito correlacio
nam-se, intimamente, havendo entre elas uma "zona cinzenta" difi
cilmente caracterizável como sendo de um ou de outro campo de
pesquisa, mas nem por isso se confundem, como não se confundem
o Direito e o Poder.
A meditação filosófica sobre o Direito e o Poder, em suas ma
trizes primeiras, encontra sempre a ambivalência do ser humano,
buscando novas formas de equilíbrio entre as forças que o prendem
ao passado e as que o impelem para o futuro, oscilando entre a or
dem estática e o progresso, entre valores positivos e negativos e, o
que não é menos delicado, entre as múltiplas vias que se lhe entrea
brem sob o influxo de uma mesmíssima ordem de valores. Inevitá
veis, pois, as disputas, os conflitos, as crises, as guerras, a paz in
quieta e aparente, assim como os períodos curtos ou longos de maior
convergência entre o "jurídico" e o "político", enquanto fermentam

22. Cf. Miguel Reale, Direito e teoria do Estado, Rev. da Fac. de Dir. da Univ.
de São Paulo, 48:93, 1953.
23. Vide Jean Dabin, Doctrine générale de I' État, É1éments de philosophie
politique, 1939, p. 8 .
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novos estímulos e motivos para imprevistas experiências: nessa
po..
laridade e implicação de fatores está todo o drama histórico do ho
mem, que somente lograria fundir Direito e Poder numa solução es,
tática e definitiva se ele se esvaziasse de sua essencialidade histó
rica, se deixasse de ser a síntese original constitutiva de ser e deve�
ser. Quanto mais meditamos sobre o homem, mais nos convencemo!

da inevitável e necessária distinção entre Estado e Direito, Poder e
juridicidade, e, ao mesmo tempo, conforta-nos verificar que é p�
prio do Poder tanto mais ser vinculado ao Direito quanto mais parti
cipa de sua objetivação histórica.

de sua organização; ou então as suas finalidades em geral e os meios
e processos técnicos de alcançá-las25•
As organizações sociais surgem em razão de fins e em uma
fu ncionalidade de meios a fins. A parte da Teoria do Estado ou da
Ciência Política que tem por tarefa o estudo dos valores e dos fins do
Estado e dos meios gerais de sua realização denomina-se

Política,
stricto sensu. A parte destinada ao estudo do embasamento so
cial da entidade estatal denomina-se Teoria Social ou Sociológica do
Estado. E, finalmente, a terceira parte da Teoria do Estado denomi
na-se Teoria Jurídica do Estado, porque tem por objetivo o estudo
mas

do Estado como ordenamento jurídico, ou seja, a forma jurídica da

DIVISÃO TRIPARTITA DA TEORIA GERAL DO ESTADO '
288. Com a palavra Estado verifica-se fenômeno análogo ao já
'observado a propósito de outros termos fundamentais das ciências
jurídicas e morais. São termos elásticos que, através do tempo, vão
recebendo conteúdos vários, passando a ter acepções diversas . Len
do certos autores, temos a impressão de que eles reduzem o Estado à
sociedade em geral. Para outros, ao contrário, a palavra Estado pos
sui acepção muito restrita, para indicar exclusivamente o Governo.

organização política.
Poderemos comparar o Estado a uma pirâmide de três faces: a
primeira de feição sociológica; a segunda de ordem jurídica e a ter
ceira de caráter teleológico-político. A cada uma dessas faces cor
responde uma parte especial da Teoria do Estado, mas todas elas
revelam a existência de uma

base comum e de uma estrutura unitá
ria, que supera os limites de cada uma e de todas as apontadas pes

quisas particulares, de maneira que o estudo prévio e fundamental
do Estado deve consistir, como vimos, em um estudo de ordem filo-

Entre esses dois extremos, parece-nos razoável conceber o Es
tado como sociedade, sim, mas como uma forma especial de socie
dade,

a sociedade enquanto estavelmente organizada em uma uni
dade de Poder, tendo por escopo a realização do bem comum: há
Estado onde existe organização unitária e estável do Poder, de um
Poder que declare ou reconheça Direito Positivo em última instân
cia, o que representa a característica essencial da soberania24•
Ora, sendo o Estado uma sociedade organizada em uma unida
de de Poder, tendo em vista fins comuns, podemos focalizar aquela
in stituição segundo três prismas distinto s : ou apreciamos o

substractum, o embasamento social do Estado; ou a forma jurídica

24. Cf. Dei Vecchio: "Estado é a unidade de um sistema jurídico que tem em
si o próprio centro autônomo". (Teoria do Estado, trad. de A. Pinto de Carvalho, p.
24.) Preferimos dizer que Estado é a sociedade mesma na unidade do ordenamento
jurídico.
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25. Note-se que essa divisão tripartita da Teoria do Estado foi por nós fixada
em 1940, na 1 . ed. de Teoria do direito e do Estado, cinco anos antes de análoga
discriminação exposta por Hans Nawiasky em sua Allgerneine Staatslehre-Grund
legung, 1945.
A divisão tripartita tem sido acolhida no Brasil, como se pode ver em Orlando
M. de Carvalho, Caracterização da teoria geral do Estado, 195 1, p. 107 e s.; Nél
son de Souza Sampaio, Ideologia e ciência política, p. 304; Aderson de Meneses,
Teoria geral do Estado, p. 23; Lourival Villanova, O problema do objeto da teoria
geral do Estado, 1953, caps. VI e VII; Pinto Ferreira, Teoria geral do Estado, 2. ed.,
1957, t. 1 , p. 17. Esses autores, com exceção do terceiro, em parte por influência de
Nawiasky, distinguem na Ciência Política os aspectos sociológico, jurídico e losó
fico. É neste último ponto que nosso pensamento não coincide com o de Naw1asky,
por parecer-nos inadmissível a confusão entre o plano filosófico e o científico. O
problema dos valores e dos fins pode ser objeto tanto de indagação filosófica como
científica: no primeiro caso temos a Filosofia Política, em um de seus ramos (vide
Quadro A); no segundo, surge a que consideramos a 3.• parte da Teoria do Estado,
ou seja, a "Teoria política do Estado", cujo conceito melhor se esclarece no t�xto, a
seguir. Parece-nos errôneo, em suma, considerar "filosófica" uma dada investigação
só pelo fato de se estudar um problema sob enfoque "axiológico". A apreciação
valorativa do politicólogo é empírico-positiva, não se confundindo com a do filósofo.
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sófica, em umafenomenologia da realidade estatal (Ontognosiolog
ia
do Estado).
289. Na Teoria Social ou Sociológica do Estado estuda

mos, por
exemplo, a origem do Estado, mas para o fim determinado e especí
fico de caracterizar o Poder estatal perante outras "instituiçõe
s do
Poder" . Tal estudo requer por parte do pesquisador conhecimentos
múltiplos de Sociologia, de História, de Etnologia etc., cada uma
das
quais focaliza os mesmos problemas sob ângulos distintos. Entretan
to, tais ciências só fornecem material para o teórico do Estado, que
tem por finalidade apreciar o Estado sob o aspecto unitário das rela
ções de convivência, analisando as estruturas sociais enquanto e na
medida em que se integram "numa unidade de Poder" .
À primeira vista, pode parecer que a Teoria Social do Estado
coincida, em objeto e finalidade, com a Sociologia Política, mas as
considerações anteriores sobre o caráter sintético e sistemático da
Teoria Geral do Estado demonstram a insubsistência daquela identi
ficação26.
Como escreve Lourival Villanova, acolhendo nosso ponto de
vista, "o objeto de uma ciência é uma síntese conceptual, uma cons
trução cujos elementos são fornecidos pelo dado da experiência, ele
mentos que podem entrar em novas sínteses e constituírem novos
objetos de conhecimento. O objeto da Teoria do Estado é uma sínte
se (empírica) delineada sobre um dado que é ponto de confluência de
várias disciplinas científicas"27 .
Nessa ordem de idéias dissemos, transladando para o plano cien
tífico-positivo conhecida distinção feita por Herbert Spencer, que a
Teoria do Estado ou Ciência Política "constitui o conhecimento do
Estado totalmente unificado, ao passo que o Direito Constitucional,
26. Como exemplos dessa identificação, vide Hermann Heller,
Staatslehre,
cit., e Arturo Enrique Sampay, lntroducción a la teoría deZ Estado,
1 95 1 . A Socio
logia Política, por outro lado, não se circunscreve ao estudo
do Poder estatal, mas
indaga do fenômeno do Poder de maneira geral, desde as suas
expressões primitivas
até às suas múltiplas formas de coexistência no mundo contemp
orâneo, tanto no
plano interno como no internacional, perquirindo a natureza das
forças que interfe
rem no Poder, exercendo pressão sobre as suas decisões etc.
27. Lourival Villanova, op. cit., p. 2 13.
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Direito Administrativo, a Sociologia Política etc. constituem for

�as de conhecimento parcialmente unificado da instituição estataf'28•

Visando uma síntese geral, a Teoria Social do Estado recebe
dados tanto da Sociologia, como da Psicologia, da Economia e da
História, ordenando-os no sentido da compreensão unitária da so
ciedade política.
290. Se passarmos à segunda ordem de estudo, que é a Teoria
Jurídica do Estado, encontraremos outra série de problemas fun�a
mentais . Por exemplo, o problema que se levanta diante desta sim
ples pergunta: que é constituição?
Cabe à Teoria Jurídica do Estado esclarecer o que seja consti
tuição, distinguir-lhe as espécies e, �specialm��te, a acepção subs
tancial e a formal desse termo. Depms que o teonco do Estado deter
mina o conteúdo da palavra "constituição", ou o conceito do "c?n� 
titucional", é que fica estabelecido o objeto específico de uma diSCI
plina jurídica particular que é o Direito Constitucional.
Por isso, o Direito Constitucional não se confunde com a Teoria
do Estado, nem por ela é abrangido como parte d� um conglo�er�
do. É, ao contrário, uma disciplina autônoma, cuJa configuraçao n
gorosa implica uma concepção prévia do Estado.
Outro problema geral estudado pela Teoria do Estado é o pro
blema da soberania. Isso talvez cause certa estranheza, porquanto
no estudo do Direito Constitucional tem-se oportunidade de debater
0 problema. É que todo cultor de Direito Constitucional �ã� pode
.
prescindir de noções de Teoria Geral do Estado, para possibilitar o
estudo especializado que tem em vista.
Entretanto vários constitucionalistas procuram apresentar uma
teoria puramen�e jurídica da soberania. Talvez a confusão reinan:e
quanto ao tema da soberania resulte, em grande parte, da pretensao
que tiveram e têm os constitucionalistas de resolver, em termos

28. Vide Miguel Reale, Teoria do direito e do Estado, cit., cap. n. 2 e s. Essa
,
paráfrase do pensamento de Spencer lev�u Nélson d� souza S pa10 ao eqmvoco
.
de atribuir-nos uma identificação entre Filosofia PohtJca e Teo?a do Estado, o q e
fora, aliás, expressamente repelido no parágrafo 6, in ne, da citada obra. (Cf. Nel
son de Souza Sampaio, Ideologia e ciência política , Clt., p. 304, n. 5 10.)

�

J!

y,

�

391

exclusivamente jurídicos, um problema que supera os domínios do
Direito, por apresentar aspectos políticos, éticos, sociológicos e his
tóricos.
Estas considerações já bastam para mostrar que a Teoria do Es
tado tem um conjunto de problemas especificamente seus, que não
se confundem com os problemas do Direito Constitucional, do Di
reito Administrativo ou da Ciência da Administração.
O trabalho do constitucionalista ou do estudioso da Ciência da
Administração começa exatamente quando termina o do teórico do
Estado, cujas conclusões lhes servem de pressuposto para a compre
ensão de determinado ordenamento jurídico. Sem dúvida, poder-se
ia inverter essa relação, elaborando-se uma Teoria do Estado, à ma
neira de Carré de Malberg, deduzida exclusivamente do direito posi
tivo de determinado país29, mas tal estudo redundaria, em última aná
lise, em uma Teoria Jurídica do Estado, ficando subentendidos ine
vitáveis pressupostos histórico-culturais e filosóficos; a simples ati
tude de partir-se do Direito vigente para atingir-se um sistema de
idéias de validade geral já é bastante sintomática de uma prévia to
mada de posição metajurídica.
Sem necessidade de fazer, neste passo, referência ao monismo
kelseniano, cuja identificação entre Estado e Direito corta radical
mente a questão - excluindo da Teoria do Estado, mas, ao mesmo
tempo, legitimando fora dela as pesquisas sociológica e ético-políti
ca do Estado, como duas outras ordens autónomas de saber -, cabe
aqui uma observação quanto a Santi Romano, que, após identificar o
ordenamento jurídico com o "corpus social", dessa pesquisa infere,
com toda conseqüência, que "o Estado não tem, mas é um ordena
mento" e, que, isto posto, sendo o Estado um fenômeno essencial e
exclusivamente jurídico, a Teoria Geral do Estado outra coisa não é
senão o próprio Direito Público GeraP0•
Negativa é, pois, a conclusão de Santi Romano quanto à possi
bilidade de uma Teoria Geral do Estado, como algo de distinto do
29. Vide Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de I' État,
spécialement d'apres les données Journies par le droit constitutionnel français,
Paris, 1 92 1 .
30. Santi Romano, Principii di diritto costituzionale generale, 1947, p. 14 e s.

con
Direito Público: no máximo, acrescenta, poderia redundar num
a,
unitári
tização
sistema
de
veis
glomerado de elementos, não suscetí
de
forma
a
sob
ada
como "uma espécie de Enciclopédia não compil
dicionário ..."31 •
Observe-se, desde logo, que, tendo identificado inicialmente o
"ordenamento social" com o "ordenamento jurídico", o mestre do
institucionalismo itálico já fundiu, de antemão, a Teoria Social com a
Teoria Jurídica do Estado, embora sob as vestes conservadoras do
Direito Público Geral, só ficando excluída a parte relativa à Política.
Esta, desde que compreendida como arte teleologicamente valoradora
das atividades estatais, é, no seu entender, apenas uma disciplina conexa
com o Direito Público Geral, que é "ciência puramente teórica".
Tais divergências não resultam de mera questão de palavras,
pois decorrem de um conjunto de pressupostos, a começar pelo en
tendimento da natureza da Teoria do Estado como ciência em con
fronto com a Ciência do Direito.
A maioria dos temas que Santi Romano atribui ao Direito Pú
blico Geral inclui-se, na realidade, na Teoria Jurídica do Estado, daí
resultando o seu caráter puramente teorético. É este um ponto digno
de nota.
A nosso ver, tanto a Ciência Política como a Ciência do Direito
são ciências histórico-culturais e, como tais, versam sobre bens cultu
rais, constituídos sempre pela integração de dois elementos, um su
porte e um significado, ou, por outras palavras, têm ambas por objeto
fatos valorados, ou valores enquanto instrumentos de aferição de fa
tos no encadeamento histórico. Assim sendo, ambas as ciências não
são naturais explicativas mas culturais e compreensivas, entendido o
termo "compreender" à maneira de Wilhelm Dilthey ou Max Weber,
como "forma de captação de conexões de sentido", ao contrário de
"explicar" que se refere "a conexões causais ou funcionais"32•

3 1 . Loc. cit. Não deixa de ser paradoxal que um autor, tão empenhado na "so
ciedade" do Direito, tenha assim resolvido o social no jurídico, mostrando o caráter
de transição de sua obra, fortemente marcada pelo juridismo do século XIX.
32. Para uma situação atualizada do tema, vide Betti, Teoria generale
dell' interpretazione, cit., Prolegomeni, assim como o v. 1 de nossa Filosofia do
direito, cit., e O direito como experiência, cit.
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Distinguimos, poré�, no âmbito das ciências culturais as que
s �o puramente compreenszvas (como a Sociologia, a História, a Teo
na G�r�l do Estado) e as compreensivo-normativas, como a Ciência
do Direito, que não se limita a compreender: as suas conclusões im
_
plicam ' sempre e necessariamente, um ulterior momento de
_
no��tl. �Idade,
de cunho preceptivo, dada a eleição de uma via e a
atnbmç �o d� vanta�ens ou penas aos que respeitarem ou transgredi
re� a dzr�t�zz sanczonada. Diríamos, fazendo apelo a uma tennino
lo�I� tradiciOnal, que temos na Ciência do Direito e na Política do
Direito duas formas de prudência: uma jurídica, e a outra legislativa.
O fato �e �ão ser a Ciência Política uma ciência compreensivo
_
normativa nao Impede, todavia, ao teórico do Estado de analisar e
comparar os ordenamentos constitucionais de diversos países e de
ocupar-se de problemas de Direito Constitucional: para ele as nor
mas jurídicas constitucionais são dados com os quais forma a sua
co�preensão jurídica do Estado, de um ponto de vista puramente
teonco, sem abranger o momento prático da aplicação das normas,
_
que se Situa no plano do Direito propriamente dito.
291. A � distinções acima já entreabrem o caminho à compreen
sao �a terceir� das p�es da Teoria do Estado, que é a teleológico
polztzca,
ou seJa, a destmada a indagar dos fins do Estado de maneira
geral e in co�creto, inclusive os problemas da positivação das nor
_
mas de Direito
pela sanção, o que é objeto da Política do Direito '
capítulo da Teoria Política do Estado.
A Teoria Polít�ca do Estado, como aspecto de uma ciência pu
ramente compreensiva, fica sempre aquém da aplicação normativa,
em?ora a prepare e a condicione como seu pressuposto empírico,
assim como todo momento teorético é suscetível de desdobrar-se em
momento a que esteja inerente certo cunho artístico.
� Te?ri� axiológ�co-rolítica do Estado versa sobre valorações,
, ou os Iderus políticos para sistematizá-los ou tipificá
aprecia as Idetas
los, em �pias conexões de sentido, não sem tomada de posição
preferenczal por parte do politicólogo. Será, em verdade, engano pen
sar que se possa tratar de valores "como se fossem coisas", cuidar de
valores sem "valorar" ou formular juízos de valor, com a conclusão
paradoxal de configurar-se na teoria política uma atitude cega para o
mundo dos valores.
_

_
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É da essência de todas as ciências culturais a formulação de
juízos de valor, única forma de que dispomos para a captação de
conexões de sentido, as quais podem consubstanciar tanto a atuali
zação histórica dos valores políticos (domínio das ciências históri
co- culturai s políticas), como se referirem aos pressupostos
transcendentais da historicidade política (domínio da Filosofia Política)33.

No fundo, poder-se-ia conceber a Teoria Política do Estado como
um estudo de caráter tipológico, visando a sistematização das ideo
logias que disputam o cenário político, no concernente aos fins esta
tais, apresentando-se os valores positivos e negativos que resultam
das críticas recíprocas dos autores. Tal indagação deve conter-se den
tro dos horizontes da experiência, embora pressuponha, como é na
tural, problemas primordiais de ordem filosófica. Da "situação
teleológica do Estado" decorrem outras questões atinentes sobretudo
à análise geral dos meios idôneos de ação, completando-se, dessarte,
o campo da pesquisa com a Política do Direito, que é, por assim
dizer, o momento artístico ou técnico da Teoria Política do Estado,
de fundamental importância para a obra do legislador.
292. Talvez se considera excessivo o número de discriminações
aqui oferecidas, assim como fugidios e imprecisos os lindes dos di
versos ramos do saber político, mas o certo é que não fizemos refe
rência a nenhuma ordem nova de pesquisas; e se todas elas têm sido
objeto de indagação, mister é que sejam conceitualmente detennina
das com o máximo rigor compatível com a fluidez do assunto tratado.
Não ignoramos que exigências pedagógicas poderão sugerir a
preferência por um tratamento enciclopédico da matéria, máxime

33. É essa distinção que, como já dissemos, falta na obra de Nawiasky,
numa confusão entre plano científico e plano filosófico, gerando uma série de
equívocos, e transformando a Teoria do Estado naquela enciclopédia amorfa a que
se refere ironicamente Santi Romano.
Uma posição a parte, na compreensão tripartita da Teoria do Estado, devese atribuir a Passerin d'Entreves, que prefere discriminar os assuntos segundo três
perspectivas do poder, que ele caracteriza com três palavras distintas: força (Macht,
might, forza); poder (gewalt, power, potere) e autoridade (Herrschaft, authority,
autorità), sendo fácil perceber que a primeira corresponde mais ao fato do poder;
a segunda, ao poder sob o prisma normativo; e a terceira, ao poder em sua legitimidade axiológica. (Cf. La notion de I' État, cit.)
395

nas Escolas de Direito, como uma forma de Introdução Geral ao Di
reito Público, mas, ainda que venha a ser escolhida essa via, mais
ainda se imporá que, em primeiro lugar o mestre, e em segundo lugar
o aluno, tenham todos consciência dos distintos planos e âmbitos do
setor político.
Só assim, graças à visão do todo, terão significado autêntico as
sínteses particulares e melhor compreender-se-á a missão da Teoria
Geral do Estado, posta a Filosofia Política como centro de gravidade
de todo o cosmos político, sobretudo numa época que tende, cada
vez mais, a converter a Teoria do Estado numa das partes, embora de
importância fundamental, da Teoria do Poder, cuja sede não se con
centra mais no Estado, mas se diversifica em sedes múltiplas, tor
nando-se, desse modo, necessário pensar nos meios ou processos de
coexistência pacífica dos "centros de poder", no plano nacional e no
internacional.
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407

CULTURA
- e Direito: 1 , 23 (vide Tridimensionalidade)
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- como fato histórico-cultural: 15, 1 8, 1 9, 25, 26
- como fato social: 2, 8
- como fenômeno de integração: 25, 52, 1 75, 1 76
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