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Apresentação
Clássicos de Direito Constitucional
As razões para as resenhas de teoria constitucional
Os últimos 300 anos da humanidade podem ser caracterizados justamente,
e ainda que pareça um circunlóquio, pelo nascimento da noção de humanidade.
Diga-se que o acúmulo de progresso material e do domínio sobre o mundo que
nos cerca habilitou o homem a tarefas que, contadas à velocidade, sugerem que
dos anos mil e setecentos em diante a aceleração das conquistas materiais foi soberba. Todo este progresso material não se pode traduzir sem que se acompanhe o
potente acervo institucional e espiritual. Ao se mencionar que os 300 últimos anos
são de humanização, pode-se bem referir que o período assinalado caracteriza o
advento do Estado de direito e do constitucionalismo – sem descurar do notável
progresso das declarações de direito; marca da humanização recente.
A partir das Constituições oitocentistas e de uma pronunciada atividade
que transformou o direito em direito legislado, as estruturas políticas acabaram por se moldar à normatividade jurídica inédita na história humana. Hoje,
organização política sem Constituição não é organização política que se possa
definir como Estado. Nas variantes de rule of Law ou Estado de Direito, as
sociedades humanas emprestaram ao universo de normas jurídicas um espaço
antes determinado e regido por escolhas políticas discricionárias – e, quando
não, arbitrárias – ou, indo em passado um pouco mais distante, o espaço era
ocupado por elementos místicos, sagrados ou de incidência moral englobante
de variados aspectos da ação humana.
É possível mostrar que nesse período de modernidade humanizadora o
fenômeno constitucional e legal atravessou fases variadas. Essas fases variadas permitem detectar momentos de maior ou menor relevo da norma constitucional, ou da diluição da norma constitucional por ser caracterizada como de
eficácia jurídica restrita, ou por ser diluída na ascendência da norma legal. Ao
começo, vingou a preponderância da norma escrita, sistematizada e de produção por representantes – nacionais ou populares – do Estado Legal, do início
dos oitocentos à metade daquele século, até uma pronunciada ascendência das

Constituições no e sobre o Estado. Os oitocentos são o período da primazia
do Estado Legal (com a honrosa exceção do desenvolvimento constitucional
anglo-saxão e estadunidense). Então, na sequência, em substituição ao Estado legal, surge contemporaneamente o Estado constitucional. Não se trata essa
realidade como uma simples colocação semântica. Há diferenças substanciais
entre ambos os papéis: de um lado o Estado de Direito cuja Constituição exercia
simples ponto de apoio para uma ampla, inovadora e discricionária margem do
legislador; de outro lado, o Estado Constitucional que imuniza conteúdos, que
dá ordens legisladoras pontuadas e incisivas e, sobretudo, dá todo o contorno
material e formal da atividade legislativa e administrativa.
De outra feita, o absenteísmo caracterizador do Estado liberal, que correu em paralelo ao Estado legao foi, não sem o traçado sinuoso de evolução e
involução, substituído pelo Estado social. O Estado social apresenta dimensões
de dignidade e manutenção do homem, muito além de um idealizado homem
racional mas sim um concreto e, discriminado positivamente, homem de sociedades pluriclassistas e de necessidades diferenciadas. Mais ainda, o Estado
social partilha comunitariamente a vida e amplia a oferta pública de serviços e
bens de consumo social. O Estado social coincide com a magnitude constitucional e o papel destacado das constituições nos sistemas jurídicos.
A majestade constitucional importou no papel diferenciado das Constituições no saber e na realização do direito. A estrutura hierarquizada e escalonada
dos sistemas normativos jurídicos, ao lançar ao cume as normas formalizadas
na Carta, determinou que o estudo do direito se arrojasse por campos vizinhos
da política. Da experiência de uma forma de organização do direito positivo, organizador da política, postula agora uma parte significativa da ciência jurídica a
descrição e a busca de uma ordem lógica das Constituições. A disciplina eleita
para a definição da ordem lógica não pode ser confundida com realidade de Constituições postas; antes, vai definir hipóteses sobre o fenômeno constitucional, vai
esboçar uma ontologia constitucional, vai comparar a própria teoria com a experiência das Constituições. Utilizando a expressão de Laurence Tribe, a teoria
política diz o que a Constituição é; a teoria constitucional diz o que ela significa.
E dizer o que significa a Constituição importa em acurado trabalho
analítico, decompondo o sistema normativo e as normas constitucionais, definindo a autoridade produtora e as relações jurídico-constitucionais como também importa na forma de pensar o sistema normativo como algo coerente, unitário e racional e, com a tarefa superior da Constituição justamente de manter a
unidade e a coerência do sistema. Como dito acima, não é uma simples tarefa
de disposição de realidades em mera descrição. A teoria constitucional deverá
descrever e, ao mesmo tempo, prescrever o que a Constituição deve ser no Estado constitucional social. Ora, se se pontua o ambiente do Estado constitucional

social, a abordagem da teoria constitucional também embute uma dimensão
histórica da ciência jurídica. É a época da teoria jurídica impressionada por uma
concepção das normas como organizadas em orientações a partir de princípios –
não de forma axiomática – mas normas jurídicas capazes de fazer confluir uma
pluralidade conflitual (não destrutiva). Uma realidade conflitual não destrutiva
encontra a sede por excelência dos princípios nas constituições. Quer-se dizer
que a teoria jurídica embute a teoria constitucional como o subsistema cognitivo privilegiado da realidade normativa dos sistemas jurídicos. A constituição
é o topo do sistema normativo – ser, a constituição determina o conteúdo dos
sistemas – dever ser, a teoria constitucional explica a constituição – conhecer.
Então hoje se vale e se fala de uma teoria da Constituição como disciplina privilegiada. O que se pretende como uma teoria da Constituição? Primeiro, ordenar um
objeto de estudo que é a Constituição ou as Constituições. O objeto da teoria constitucional tem uma história e uma densidade contextual. Segundo, a teoria constitucional
faz uma regionalização de um conhecimento já regionalizado. Vai de um regional que
é a teoria do direito a outro regional, uma teoria da Constituição. Terceiro, pensar uma
estrutura linguística geral das Constituições. Quarto, quer ser a portadora de uma clarificação conceitual de tudo o que envolva as Constituições. Quinto, quer ser doutrina,
mostrando que dos seus conceitos se chega às soluções decorrentes.
Como expor tantos temas e construções sem o auxílio dos clássicos e dos
textos elucidativos dos vários pontos da teoria constitucional. Melhor do que uma
exposição temática é apresentar o trabalho temático de autores relevantes. Com esse
desiderato, o presente o trabalho reúne a compilação de resenhas sobre os temas da
teoria constitucional. Foram colhidos nomes significativos, da atualidade aos clássicos oitocentistas, que logram apresentar sínteses sobre os seguintes temas:
i) O conceito de Constituição;
ii) As normas constitucionais;
iii) O poder constituinte;
iv) A interpretação dos direitos políticos e dos direitos fundamentais;
v) A eficácia e a efetividade da Constituição;
vi) A Constituição como um problema de interpretação e de comunicação.
Nas seguintes páginas o leitor poderá obter uma razoável ilustração das
temáticas acima expostas. Com isto, há uma facilidade na compreensão do fenômeno constitucional e do estudo das Constituições.
Já se vai há algum tempo determinar as razões de determinado documento ocupar o cume da cadeia normativa. Mais ainda, procura-se esclarecer as
razões e as conexões entre o poder, a política e o direito. Conceituar as Constituições envolve justamente a capacidade de revelação do que seja o documento

de unidade e de coerência dos sistemas jurídicos nacionais, revelando, de simultâneo, como esta norma consegue ser a regulação jurídica do político.
Há três sentidos clássicos de Constituição – jurídico, político e sociológico
– que, como núcleos condensadores de definições constitucionais, agrupam, em
escalas e variantes, outras conceituações possíveis de Constituição. O conceito jurídico visualiza a norma constitucional na cumeira do sistema; o conceito político
visualiza a norma constitucional na conexão direito e poder; o conceito sociológico
visualiza a norma constitucional na abrangência regulatória de todo o Estado.
Konrad Hesse, mesmo contrapondo-se em parte a Lassale, destaca-se por
ter cristalizado o entendimento de que a Constituição é norma jurídica dependente de um quadro social e político de realização. Não há, lendo-se a obra
de Hesse, uma determinação em última instância do jurídico pelo político ou
social. Hesse abandonou determinismos ou apriorismos para a concepção de
vontade política e jurídica de fazer valer a constituição.
Se se toma a natureza e a posição das normas constitucionais, colhe-se
uma caracterização distinta dessas normas àquelas outras do sistema. Não é
uma simples disposição formal diferenciada. É a forma posicionada das normas constitucionais que importa que elas sejam a abertura, a atualização e a
mobilidade do sistema jurídico. Fortemente principiológicas, ainda padecem de
problemas sobre os graus de justiciabilidade e da exigibilidade que conseguem
fornecer. Muito se indaga sobre a eficácia das normas constitucionais e das formas adequadas de interpretá-las.
Humberto Ávila apresenta uma das mais elaboradas e críticas discussões sobre
as – contemporâneas – concepções do sistema jurídico – e do sistema constitucional –
como sistema de princípios. Hoje, se toma com prodigalidade a expressão princípio e,
no mais das vezes, as orientações merecem um melhor posicionamento crítico sobre
tal realidade. É o que se apresenta na resenha sobre teoria dos princípios.
O nome de grande circulação na teoria do sistema como sistema principiológico é Ronald Dworkin. A resenha sobre a obra de Dworkin é justamente
a descrição sobre a concepção de princípios de maior circulação nos meios
acadêmicos e judicantes. A outra resenha é da concepção principiológica de Robert Alexy. Com as resenhas de Alexy e de Dworkin é possível fazer o tracejar
crítico entre as duas teorias de maior circulação sobre os princípios.
E qual o momento e qual o autor da produção constitucional. A Constituição é o repositório histórico de conquistas jurídicas ou antes se constitui no
momento, de chofre e revolucionário, de instauração de nova ordem. A Constituição é o marco de rupturas institucionais e sistêmicas ou é mantença do
sistema, ajustado e adaptável às circunstâncias cambiantes? Quem produz a
Constituição, como se investe de prerrogativas soberanas populares e de que
maneira deve formalizar o ato de produção constitucional?

O poder supremo de um povo, a forma consensual ou o aquiescer com
a ordem de autoridade eleita pelo povo. Os direitos intangíveis por qualquer
autoridade que assuma o poder. A obra de John Locke oferece os elementos
estruturantes de uma teoria do poder constituinte.
Ao se definir a titularidade no poder supremo do povo, cabe indagar
quem é o povo constituinte do poder supremo? As Constituições internalizaram a expressão povo, com vários empregos, e Müller descortina um cenário
interessante das várias possibilidades – e também dos limites e ficções do povo
constituinte – e integra também este caderno de resenhas.
A legitimidade e a justiça do sistema jurídico, debaixo da Constituição,
devem contar com um rol de direitos de garantia do sujeito individual, nos elementos estruturantes da humanidade e, com as devidas garantias de um mínimo
material de humanidade, além de tudo isso, deve proporcionar-lhe, ao homem,
os meios de participação, aferição do consenso e vontade de direção na coisa
pública. Rol de direitos fundamentais são peças essenciais – no sentido correto
de essência – e o quadro mínimo do Estado constitucional.
O descobrimento histórico do binômio liberdade-propriedade encontra-se na
obra de Richard Pipes, resenhada para que se oriente uma discussão crítica e detalhada sobre o conteúdo e a gênese dos direitos individuais. Ver-se-á que a liberdade
e a propriedade não podem ser tomadas exclusivamente como posições, a priori, decorrentes de normas e sim como assunções históricas de um novo sujeito do direito.
Os escritos de Benjamin Constant, no século XIX, são as bases fundamentais de um Estado de direito que incorpora, como essência, a partição
funcional de órgãos do Estado. Constant, de maneira pioneira, sentou as bases
do Estado limitado juridicamente, limitação jurídica indisponível aos poderes
subconstitucionais. Além do pioneirismo na definição do Estado de direito, é de
lembrar que a resenha de Constant é a resenha do inspirador maior do primeiro
documento jurídico constitucional brasileiro, o de 1824.
O Estado de Constant, no século XIX, é superado no século XX pelo advento do Estado Social. É o Estado social a superação ou a evolução do Estado
liberal oito e novecentista? Paulo Bonavides apresenta o texto básico sobre os
contornos do Estado Social e é resenhado para a apresentação desta nova forma
organizatória do Estado e, como regulado é, da Constituição do Estado Social.
E as formas de participação, consenso, manifestação e legitimidade são
exploradas no texto de Michelangelo Bovero, determinando informações sobre
a democracia e o regime democrático. Bovero apresenta a construção sistemática do regime democrático em seus aspectos formais e materiais.
A discussão sobre a natureza dos direitos fundamentais vai se alargar com a
obra de Jellinek. Jellinek possibilita um importante exercício classificatório sobre
o tecido componente dos direitos fundamentais. A partir da resenha surge a faci-

lidade de compreensão das chamadas variadas dimensões ou qualificações dos
direitos fundamentais (em sociais, individuais, coletivos, políticos, entre tantos).
Se a Constituição é a manifestação juridicamente regulada do poder, se a
Constituição é a tábua dos direitos essenciais ao homem, se a Constituição parte
de uma produção soberana da autoridade, como ela realiza o comando jurídico.
Há graus de imperatividade e de juridicidade? A sua eficacização é fenômeno
sociológico ou depende, à larga, de outras produções normativas, concorrentes,
paralelas ou inferiormente situadas?
Ralf Dahendorf explora o problema da eficácia emparelhando-o com a
obediência à autoridade. Para o autor, eficácia é sobretudo, uma falência autoritária que transborda para a anomia. O trabalho de Dahendorf é resenhado com o
objetivo de apresentar a visão de eficácia como problema social. Já a discussão
sobre outra categoria, a eficácia jurídica propriamente dita, é objeto de resenha da
obra de José Afonso da Silva e o livro aplicabilidade das normas constitucionais.
Um dos problemas centrais da autoridade da Constituição é justamente a manutenção da ideia de justiça constitucional. Isso significa a limitação das vontades
de governo, das autoridades oriundas do consenso e da participação em proveito de
uma superior autoridade, um guardião da Constituição. O texto clássico de Hans
Kelsen, sobre a jurisdição constitucional, contemplado em forma de resenha neste
livro, é fundamental para se compreender a moderna jurisdição constitucional.
O impacto da teoria do linguagem no direito, e no direito constitucional,
é o tema da resenha sobre a obra de Luiz Alberto Warat. Com esta resenha, quer
se visualizar o direito – e o conjunto normativo constitucional – como um sistema de símbolos e signos, com a peculiar função de regulação da vida social.
Toma-se como partida que a interpretação é a forma de realização de sentido à norma constitucional. Mais do que isso, a forma de argumentação e construção discursiva orienta a realização do direito constitucional. Optou-se pela
apresentação de resenha de um texto crítico sobre a retórica, especificamente a
retórica sobre os direitos sociais e o Estado Social, produzido por Albert Hirschmann, com o desfile dos argumentos de circulação contra os direitos sociais.
A disposição das diversas resenhas procura atender às necessidades de estudos na teoria constitucional, enfrentando as várias situações críticas de discussões
do constitucionalismo, facilitando àquele que consulta o conhecimento prévio e
detalhado de materiais sobre cada um dos temários capitais das Constituições. A
facilidade da resenha consiste em apresentar, de maneira sintética, largos conteúdos
ou, de outra maneira, realizar a primeira apresentação ao leitor de primeira mão.

Alexandre Walmott Borges e
Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes

no aniversário de 25 anos da Constituição brasileira

prefácio
Um mês antes do início do verão de 2013, em uma tarde onde os
termômetros já indicavam 35 graus celsius, em demonstração fática e
inexorável do superaquecimento global, já alardeado pelo artigo 225 da
Constituição Federal em 1988, recebo na capital mineira o convite para
prefaciar essa obra científica.
O Professor Doutor Alexandre Walmott Borges, dileto colega e
estimado jurista, me presenteou com o envio desta obra em seu formato
digital, para que eu pudesse apreciá-la e redigir esse pequeno texto, pequeno
não somente em tamanho, mas, sobretudo, em conteúdo, uma vez que
este prefácio se reduz a um insignificante emaranhado de letras diante da
magnitude da obra que o sucede.
Assim, resta-me agradecer ao amigo Alexandre Walmott pelo convite,
feito por Short Message Service, meio de comunicação contemporâneo que
aproxima e afasta as pessoas, aproxima na medida que em a velocidade
da comunicação propicia que o tempo não mais seja fator de desencanto
entre os seres humanos que se admiram, mas, por outro lado, afasta, uma
vez que a interação tête-a-tête dos franceses ou face to face dos ingleses,
deixa, muitas vezes de existir, prejudicando uma saudável interação
verdadeiramente humana. Não obstante, querermos voltar à comunicação
via sinal de fumaça ou epistolar, ou ainda, presencial afastando o malfadado
mundo virtual, seria hoje talvez, negar a própria existência. Afinal, com uma
pitada de humor, se você, prezado leitor, não tem facebook, não existes na
dimensão humana da realidade empírica de 2013.
Muito distante desta “(in)feliz modernidade” essa obra resgata o que há,
certamente, de mais importante do estudo do Direito Constitucional Mundial,
vale dizer, muito além das palavras positivadas por Assembleias Nacionais
Constituintes ou construídas por Pretórios Excelsos Constitucionais, o texto
que o leitor se deliciará, dedica-se ao estudo do Clássico, palavra esta que
tem origem no latim classicus, isto é, o que se refere à classe mais alta dos
romanos ou, em outras palavras, “o que é superior”, segundo o site origem
das palavras.

De fato, o estudo do Clássico, termo que também se refere ao que
é lecionado em classe (bancos escolares), deve preceder ao estudo do
construído pelo homem em ordenamentos, o que em Direito chamamos de
Ciência Jurídica Positivada.
Afinal, o Direito como ciência, vai muito além dos textos legais, pois,
como sabemos, o que se expõe nas normas possui origem em algo muito
mais importante, objeto de outras ciências como a filosofia, antropologia,
sociologia e, no que chamamos de Jusnaturalismo.
Assim, penso que aqueles que querem aprender Direito Constitucional,
muito antes de ler o texto da Constituição Brasileira, que ora comemora
25 anos de promulgação, deve se ater ao texto daqueles que há décadas
construíram a Teoria da Constituição.
Agir contrariamente ao disposto do parágrafo anterior, seria como
alguém ter a intenção de construir uma casa iniciando-se pelo teto até,
finalmente, erigir a fundação - com o perdão da metáfora em lugar comum.
Nesse contexto, surge essa obra coordenada pelos Professores
Doutores Alexandre Walmott Borges e Ricardo Vieira de Carvalho
Fernandes e organizada pelo Professor Mestre Thiago Paluma e por minha
estimada colega Professora Doutora Viviane Coêlho de Séllos Knoerr, esta
última, jurista a quem rendo sinceras homenagens, profissional que assim
como Walmott e o signatário deste prefácio, conhece “na pele” as aflições
e satisfações (com rima proposital) de coordenar um Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Direito.
Todos os quinze renomados constitucionalistas que, corajosamente,
escreveram este livro, se debruçaram em nomes como Ferdinand Lassalle,
Hans Kelsen, Konrad Hesse, José Afonso da Silva, Ronald Dworkin, Robert
Alexy, Humberto Ávila, John Locke, Friedrich Müller, Richard Pies,
Benjamin Constant de Rebecque, Paulo Bonavides, Michelangelo Bovero,
Ralf Dahrendorf, Luís Alberto Warat, Leonel Severo da Costa, Albert O.
Hirschman e George Jellinek, para, a partir de profícuos estudos, construir
seus textos que ora se prefacia.
Somente quem se dispõe a analisar autores do quilate dos citados, de
forma profunda e atenta, consegue elaborar textos do nível desta obra.
Merece elogio sincero a capacidade que poucos autores têm, e
aqui se louva mais uma vez os autores dessa obra, de convolar textos de
difícil compreensão, algumas vezes escritos em língua estrangeira culta
(por vezes em ortografia de outrora), em algo palatável ao graduando do
primeiro período do Curso de Direito. Afinal, me parece que é muito mais
difícil, até mesmo uma arte literária, permitir que um leitor completamente
leigo em determinada ciência, aproxime-se alegremente de áridas letras de

um estudo complexo (como o Direito ou a Medicina) que se apresentam,
originariamente, com dificílima compreensão.
Nesse sentido, lembro-me de mim mesmo, ainda no primeiro
período da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais,
lendo Hans Kelsen e me perguntando se um dia iria entender com mais
facilidade o texto que para compreender, nos idos de 1992, tinha que fazê-lo
repetidamente.
Assim, apresento este humilde prefácio renovando meu agradecimento
ao estimado Alexandre Walmott e recomendando, veementemente, a leitura
desta obra que classicamente, em sentido etimológico, expõe o Direito
Constitucional com maestria.
Belo Horizonte/MG, ao apagar das luzes do ano letivo de 2013
e festejando os 25 da Constituição do Brasil,

Elcio Nacur Rezende

Mestre e Doutor em Direito
Coordenador e Professor do Programa de
Pós-Graduação em Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara
Procurador da Fazenda Nacional
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O CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO EM FERDINAND LASSALLE
Éder Ferreira1*
Ferdinand Lassalle nasceu na Polônia em 11 de abril de 1825, sendo
considerado um dos precursores da social-democracia na Alemanha. Lassale
viveu na mesma época que Marx, mantendo com ele constante diálogo. Lassale
e Marx estiveram juntos na Revolução Prussiana de 1848.
Lassale era defensor dos ideiais democráticos e, em 1863, proferiu uma
conferência, que fora, posteriormente publicada, sob a forma de livro, intitulado
“O que é uma constituição”.
Ferdinand Lassalle foi economista, agitador e grande orador, ligandose aos jovens hegelianos. Foi amigo de Marx e de Proudhon. Lassalle,
contudo, não adotou o “socialismo científico” de Marx. Teve participação
ativa na Revolução de 1848 em Düsseldorf, tendo sido preso. Partidário
da unificação alemã e do sufrágio universal.
Em 1863, formou o Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein [Associação
Geral dos Trabalhadores Alemães], o primeiro partido trabalhista
alemão, depois transformado no Partido Social Democrata. Defendia a
colaboração com o governo para a implementação de medidas socialistas,
tendo colaborado com o chanceler prussiano, Otto von Bismarck, que,
como Lassalle, não apreciava o lassez-faire. Advogava o estabelecimento
de cooperativas de trabalhadores, não por utopismo, mas para obtenção
dos lucros que lhes eram negados. (In: LASSALE, 1933, s/p.)
Lassalle morreu em 31 de agosto de1864, nos subúrbios de Genebra,
três dias depois de ser mortalmente ferido em um duelo pela mão de sua
ex-noiva.

Mestre em Direito Público no CMDIP/UFU. Bolsista CAPES. Pós-Graduado em Direito Público
(FADIR) e em Filosofia do Direito (DEFIL) pela UFU, e em Direito Processual Civil pela PUCMG. Docente nas Faculdades de Direito da FUCAMP e do UNIPAM. Advogado. Coordenador do
Grupo de Estudos Jurídicos Marxistas - GEJUM/CNPq. Coordenador do Observatório do TST;
do Núcleo de Pesquisa Jurídica E.B. Pachukanis; e da Revista Jurídica DIREITO & REALIDADE.
Coordenador de Fomento à Pesquisa da AMPD. Pesquisador do CEBEPEJ e dos Grupos de
Pesquisa “Ordem econômica e social das constituições”, “Fundamentação Político-Filosófica dos
Direitos Humanos - GEFUNDH” e “América Latina y nuevos procesos constituyentes: ¿hacia una
nueva racionalidad jurídica?”, este ultimo coordenado pelo Prof. Oscar Correas (UNAM/México).
Colaborador permanente dos Cadernos de Pesquisa Marxista do Direito.
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1. O QUE É UMA CONSTITUIÇÃO
Lassale, na sua conferência lança o problema central do seu debate: que
é uma Constituição? Qual a verdadeira essencia de uma Constituição?
Mas, antes de responder à questão posta, expõe o método de que
pretende fazer uso para tanto: o método comparativo, o qual “baseia-se em
compararmos a coisa cujo conceito não sabemos com outra semelhante a ela,
esforçando-nos para penetrar clara e nitidamente nas diferenças que afastam
uma da outra” (LASSALE, 1933, p.06).
Então, introduz o conceito de Constituição para um jurista monárquico e
para um jurista em geral: 1) Monárquico: “Constituição é um pacto juramentado
entre o rei e o povo, estabelecendo os princípios alicerçais da legislação e
do governo dentro de um país.”; 2) Geral (considerando as repúblicas): “A
Constituição é a lei fundamental proclamada pelo país, na qual baseia-se a
organização do Direito Público da Nação.” (LASSALE, 1933, p. 06).
Após introduzir o conceito jurídico de constituição, Lassale aponta
dois limites a tais conceitos: 1) “... limitam-se a descrever exteriormente como
se formam as Constituições e o que fazem, mas não explicam o que é uma
Constituição. (...) não esclarecem onde está o conceito de Constituição.”; 2)
“...de nada servirão as definições jurídicas, que podem ser aplicadas a todos
os papéis assinados por uma nação ou por esta e o seu rei, proclamando-as
Constituições, seja qual for o seu conteúdo, sem penetrarmos na sua essência.”
(LASSALE, 1933, p. 06).
Assim, Lassale (1933) começa por comparar a constituição a uma lei. Ou
seja, a questão posta agora é: qual a diferença entre uma Constituição e uma Lei?
Como pontos comuns entre a lei a constituição, destacam-se a essência
genérica; a necessidade de aprovação legislativa; e o fato de que são passíveis
de alteração.
Mas quanto às dessemelhanças, cabe destacar: 1) “Não protestamos
quando as leis são modificadas... Mas, quando mexem na Constituição,
protestamos e gritamos: Deixai a Constituição!”; 2) “... uma Constituição
deve ser qualquer coisa de mais sagrado, de mais firme e de mais imóvel que
uma lei comum.”
Nesse sentido, Lassale chega a sua primeira conclusão: a constituição
é uma lei fundamental2 da nação. O que impõe que a questão inicialmente
formulada seja recolocada: então, como distinguir uma lei da lei fundamental?
Quais seriam as características da Lei Fundamental?
A idéia de fundamento traz, implicitamente, a noção de uma necessidade ativa, de uma força
eficaz que torna por lei da necessidade que o que sobre ela se baseia seja assim e não de outro
modo.” (LASSALE, 1933, p. 08)
2
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Seriam três os fatores que definiriam uma norma fundamental: 1) é
“uma lei básica, mais do que outras comuns”; 2) é “o verdadeiro fundamento
das outras leis... deverá, pois, atuar e irradiar através das leis comuns do país”;
3) “o fundamento a que respondem [as outras leis comuns] não permite serem
de outro modo” (LASSALE, 1933, p. 08).
A partir desses fatores, é possível extrair o conceito de constituição
como Lei Fundamental, isto é:
[...] força ativa que faz, por uma exigência da necessidade, que todas as
outras leis e instituições jurídicas vigentes no país sejam o que realmente
são, de tal forma que, a partir desse instante, não podem decretar, naquele
país, embora quisessem, outras quaisquer. (LASSALE, 1933, p. 08)
Esse conceito de constituição como “força ativa” leva a outra questão, a
de que: “[...] será que existe nalgum país (...) alguma força ativa que possa influir
de tal forma em todas as leis do mesmo, que a obrigue a ser necessariamente,
até certo ponto, o que são e como são, sem poderem ser de outro modo?”
(LASSALE, 1933, p. 08)
E, para essa questão, Lassale lança a tese dos fatores reais do poder,
segundo a qual:
Os fatores reais do poder que regulam no seio de cada sociedade são essa
força ativa e eficaz que informa todas as leis e instituições jurídicas da
sociedade em apreço, determinando que não possam ser, em substância,
a não ser tal como elas são. (LASSALE, 1933, p. 09 – grifo nosso).
Nesse sentido, Lassale se socorre do exemplo do incêndio geral para
explicar sua tese. Veja o exemplo no quadro abaixo:
Exemplo do incêndio geral de Lassale
EXEMPLO:
Incêndio geral nas bibliotecas da Prússia, destruindo todos os originais das leis
exemplares da Coleção legislativa da Prússia.
“Suponhamos mais que o país, por causa deste sinistro, ficasse sem nenhuma das leis
que o governavam e que por força das circunstâncias fosse necessário decretar novas leis.”
Fonte: LASSALE, Ferdinand. O que é a Constituição? São Paulo: eBooks Brasil, 1933, p. 09. Disponível
em:<www.ebooksbrasil.org>. Consulta em 24 ago. 2009.
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A partir do exemplo supracitado, outra questão se coloca: julgai que
neste caso o legislador, completamente livre, poderia fazer leis a capricho de
acordo com o seu modo de pensar?
Lassale utiliza-se de exemplos de fatores reais de poder e suas respostas
à questão para reforçar sua tese.
Assim, seriam fatores de poder a monarquia; a aristocracia; a grande
burguesia; os banqueiros; a consciência coletiva e cultura geral; e a pequena
burguesia e a classe operária.
Veja abaixo os fatores reais de poder e as respectivas respostas dadas à
questão posta:
Fatores reais de poder na questão do incêndio geral
FATOR REAL
DE PODER

MONARQUIA

RESPOSTA DADA À QUESTÃO
“O monarca responderia assim: Podem estar destruídas as leis, porém, a realidade é que o
Exército subsiste e me obedece, acatando minhas ordens; a realidade é que os comandantes
dos arsenais e quartéis põem na rua os canhões e as baionetas quando eu o ordenar, e,
apoiado neste poder real, efetivo, das baionetas e dos canhões, não tolero que venham me
impor posições e prerrogativas em desacordo comigo./ Como podeis ver, um rei a quem
obedecem o Exército e os canhões... é uma parte da Constituição.” (p. 09 – grifo nosso)

ARISTOCRACIA

“Mas, a gravidade do caso é que os grandes fazendeiros da nobreza tiveram sempre grande
influência na Corte e esta influência garante-lhes a saída do Exército e dos canhões para
seus fins, como se este aparelhamento da força estivesse “diretamente” ao seu dispor./ Vejam, pois, como uma nobreza influente e bem vista pelo rei e sua corte, é também uma
parte da Constituição.” (p. 10 – grifo nosso)

GRANDE BURGUESIA

“Ocorre-me agora assentar o suposto ao inverso, isto é, a suposição de que o rei e a nobreza
aliados entre si para restabelecer a organização medieval, mas não ao pequeno proprietário,
pretendessem impor o sistema que regeu na Idade Média; quer dizer, aplicada a toda a organização social, sem excluir a grande indústria, as fábricas e a produção mecanizada. É sabido que
o “grande” capital não poderia, de forma alguma, progredir e mesmo viver sob o sistema medieval, impedindo-se seu desenvolvimento sob aquele regime.(...) / Isto basta para compreender
que a grande produção, a indústria mecanizada, não poderia progredir.../ O comércio e a indústria ficariam paralisados, grande número de pequenos industriais seria obrigado a fechar suas
oficinas e esta multidão de homens sem trabalho sairia à praça pública pedindo, exigindo pão e
trabalho. Atrás dela, a grande burguesia, animando-a com a sua influência, instigando-a com o
seu prestígio, sustentando-a e alentado-a com o seu dinheiro, viria fatalmente à luta, na qual o
triunfo não seria certamente das armas./ Demonstrara-se, assim, que (...) os grandes industriais, enfim, são todos, também, um fragmento da Constituição.” (p. 10-11 – grifo nosso)

BANQUEIROS

“Para conseguir o dinheiro, serve-se dos particulares, isto é, de intermediários que lhe
adiantem as quantias de que precisa, correndo depois por sua conta a colocação, pouco
a pouco, do papel da dívida, locupletando-se também com a alta da cotação que a esses
títulos lhe dá a Bolsa artificialmente. Estes intermediários são os grandes banqueiros e,
por esse motivo, a nenhum governo convém, hoje em dia, indispor-se com os mesmos./
Vemos, mais uma vez, que também os grandes banqueiros (...), a Bolsa, são também
partes da Constituição.” (p. 12 – grifo nosso).
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CONSCIÊNCIA
COLETIVA E
CULTURA GERAL

PEQUENA BURGUESIA E
CLASSE OPERÁRIA

“Suponhamos que o Governo intentasse promulgar uma lei penal semelhante à que prevaleceu
durante algum tempo na China, punindo na pessoa dos pais os roubos cometidos pelos filhos.
Essa lei não poderia reger, pois contra ela se levantaria o protesto, com toda a energia possível,
da cultura coletiva e da consciência social do país. Todos os funcionários, burocratas e conselheiros do Estado ergueriam as mãos para o céu, e até os sisudos senadores teriam que discordar
de tamanho absurdo. É que, dentro de certos limites, também a consciência coletiva e a cultura
geral da Nação são partículas, e não pequenas, da Constituição.” (p.12 – grifo nosso).
“Imaginemo-nos agora que o Governo, querendo proteger e satisfazer os privilégios da nobreza, dos banqueiros, dos grandes industriais e dos grandes capitalistas, tentasse privar das
suas liberdades políticas a pequena burguesia e a classe operária./ (...) O povo protestaria,
gritando: antes morrer do que sermos escravos! A multidão sairia à rua sem necessidade que
os seus patrões fechassem as fábricas, a pequena burguesia juntar-se-ia solidariamente com o
povo e a resistência desse bloco seria invencível, pois nos casos extremos e desesperados também o povo, nós todos, somos uma parte integrante da Constituição.” (p.12-13 – grifo nosso)

Fonte: LASSALE, Ferdinand. O que é a Constituição? São Paulo: eBooks Brasil, 1933, p. 09-13. Disponível
em:<www.ebooksbrasil.org>. Consulta em 24 ago. 2009.

A partir das respostas apontadas no quadro acima, por cada um dos
fatores reais de poder, Lassale capta a verdadeira essência da constituição: a
soma dos fatores reais do poder que regem um país.
Nesse sentido, uma outra questão se impõe: “[...]que relação existe
com o que vulgarmente chamamos Constituição; com a Constituição jurídica?”
(LASSALE, 1933, p. 13).
E a resposta é a seguinte:
Juntam-se esses fatores reais do poder, escrevemo-los em uma folha de
papel, dá-se-lhes expressão escrita e a partir desse momento, incorporados a
um papel, não são simples fatores reais do poder, mas sim verdadeiro direito,
nas instituições jurídicas e quem atentar contra eles atenta contra a lei, e por
conseguinte é punido./ Não desconheceis também o processo que se segue
para transformar esses escritos em fatores reais do poder, transformando-os
desta maneira em fatores jurídicos. (LASSALE, 1933, p.13)
Assim, teríamos dois sentidos para o conceito de constituição em
Lassale: um sentido material, que se refere à soma dos fatores reais de poder;
e um sentido formal, que se refere à folha de papel na qual estão inscritos os
fatores reais de poder e outros mandamentos.
Assim, para Lassale, parece ser uma tarefa simples mensurar a eficácia
de uma Constituição, isto é, dizer se uma Constituição escrita é duradoura.
Será duradoura, eficaz: “Quando essa Constituição escrita [folha de papel]
corresponder à Constituição real e tiver suas raízes nos fatores do poder que
regem o país” (LASSALE, 1933, p. 22). Caso contrário:
20
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Onde a Constituição escrita não corresponder à real, irrompe
inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais
dia menos dia, a Constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá
necessariamente, perante a Constituição real, a das verdadeiras forças
vitais do país. (LASSALE, 1933, p. 22 – grifo nosso).
Ou seja, a eficácia de uma constituição depende de sua estreita relação
com os fatores reais de poder que imperam em dada nação, sob pena de
representar mera folha de papel.
Donde se conclui que as questões jurídicas têm sua origem na
problemática do poder, que constitui fator determinante na “validade material”
da constituição. Ou, nas palavras de Lassale:
Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas do
poder, a verdadeira Constituição de um país somente tem por base os
fatores reais e efetivos do poder que naquele país regem, e as Constituições
escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente
os fatores do poder que imperam na realidade social: eis aí os critérios
fundamentais que devemos sempre lembrar. (LASSALE, 1933, p. 27 –
grifo nosso).
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, o conceito sociológico de constituição, esboçado por Lassale
(1933), identifica-se com as forças sociais que influem na organização da
vida social de uma dada nação. Nesse sentido, sua concepção de constituição
estrutura-se na base concreta da organização social, não na superestrutura
jurídica, consistente no conjunto de normas jurídicas postas por uma autoridade
competente.
Por isso, Lassale (1933) identifica a noção de eficácia constitucional à
exata correspondência entre as referidas forças sociais (fatores reais de poder) e
o texto normativo da constituição escrita (superestrutura jurídica).
A grande contribuição do conceito lassaliano de constituição
reside nisso: a possibilidade de relacionar o poder político-social às normas
constitucionais, atribuindo-lhes a condição de superestrutura condicionada pela
base material da sociedade (relações sociais de produção).
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O CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO EM HANS KELSEN
Éder Ferreira3*
Segundo Mettál (1971; 1976), Hans Kelsen, austríaco, de ascendência
judia, nasceu em 11 de outubro de 1881, na bela cidade de Praga, onde seu pai
possuía um pequeno negócio de “aparelhos de iluminação” (lâmpadas). Três
anos mais tarde, o pai de Hans Kelsen, Adolfo Kelsen, em razão de negócios,
mudou-se para a capital do império Austro-Hungaro, onde teve mais três filhos:
Ernesto (1883), Gertrud (1886) e Paul Fritz (1897).
Em Viena, Hans Kelsen, já que seus pais eram indiferentes quanto à
religião, iniciou seus estudos na primeira escola evangélica, cuja qualidade era
amplamente reconhecida. Por se tratar de uma escola particular, os alunos de
destaque ficavam isentos da mensalidade, o que não foi o caso de Hans Kelsen,
que se caracterizava como um aluno mediano. No último ano de estudo, pelo
fato de as mensalidades escolares representarem alto custo para a família, Hans
Kelsen teve que se transferir para uma escola pública do quarto distrito de Viena,
o que fora recebido como uma carga dupla: primeiro, a responsabilidade por
não ter conseguido alcançar uma posição de destaque como aluno, eximindose das mensalidades e, segundo, pela humilhação por ter de sair de uma escola
particular de boa qualidade, para uma escola pública. Entretanto, apesar de
ter-se apresentado como aluno mediano nos estudos primários, Hans Kelsen
aprovou-se no exame para o Ginásio Acadêmico de Viena (METTÁL, 1976).
De acordo com Mettál (1976), a preocupação dos pais de Hans Kelsen
com seus estudos encontrava explicação na oportunidade de ingresso nas
carreiras de médico ou advogado, por meio das quais a família poderia ascender
da pequena burguesia às altas rodas sociais.
Mesmo assim, Kelsen prosseguia como aluno mediano, não tendo
despertado paixão pelos estudos de sala de aula, mas pela literatura, estabelecendo
uma íntima relação com a poesia. Na literatura, suas leituras o conduziram a
uma visão pessimista de mundo, a qual encontrou maior expressão na obra de
Mestre em Direito Público no CMDIP/UFU. Bolsista CAPES. Pós-Graduado em Direito Público
(FADIR) e em Filosofia do Direito (DEFIL) pela UFU, e em Direito Processual Civil pela PUCMG. Docente nas Faculdades de Direito da FUCAMP e do UNIPAM. Advogado. Coordenador do
Grupo de Estudos Jurídicos Marxistas - GEJUM/CNPq. Coordenador do Observatório do TST;
do Núcleo de Pesquisa Jurídica E.B. Pachukanis; e da Revista Jurídica DIREITO & REALIDADE.
Coordenador de Fomento à Pesquisa da AMPD. Pesquisador do CEBEPEJ e dos Grupos de
Pesquisa “Ordem econômica e social das constituições”, “Fundamentação Político-Filosófica dos
Direitos Humanos - GEFUNDH” e “América Latina y nuevos procesos constituyentes: ¿hacia una
nueva racionalidad jurídica?”, este ultimo coordenado pelo Prof. Oscar Correas (UNAM/México).
Colaborador permanente dos Cadernos de Pesquisa Marxista do Direito.
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Schopenhauer. Apesar do gosto pela literatura, não prouziu, dentre as curtas
novelas e poemas, nenhuma obra de relevância (METTÁL, 1976).
Ainda durante os estudos secundários, continuava ocupando-se da
leitura e estudo da literatura que, aliados à sua produção científica, despertaram
o interesse de Kelsen nas questões filosóficas. Primeiro, mas por pouco tempo,
houve um interesse no materialismo de Georg Büchner, autor de “Força e
Matéria”; mas o interesse pelo materialismo parecia estar ligado mais à oposição
à rudimentar orientação religiosa da escola.
O interesse de Kelsen parece ter recaído mesmo na filosofia idealista,
a partir da qual tomou consciência de que a realidade mundana é problemática.
Após ler a obra de Schopenhauer, Kelsen dedicou-se ao estudo da filosofia
subjetivista de Kant, a qual centra-se na idéia de que o sujeito cria o objeto no
processo de conhecimento (METTÁL, 1976).
Então, em 1900, Kelsen abandonou a escola preparatória objetivando
prosseguir no estudo da filosofia, matemática e física, não conseguindo,
no entanto, matricular-se na faculdade de filosofia. Além disso, não via na
filosofia uma perspectiva profissional mais ampla, já que não esperava tornarse nem professor universitário, nem um filósofo/erudito, restando apenas
como possibilidade a carreira como professor de escola prepatória. Ingressou,
pois, ainda que contrariado, na Faculdade de Direito da Universidade de
Viena, visando tornar-se advogado, mas secretamente gostaria de ser juiz. Até
mesmo pelo fato de que seus pais não mediram esforços na sua educação e
as circunstâncias econômicas de sua família lhe impunham o dever de bucar
uma profissão capaz de prover a subsistência do grupo em situações melhores
(METTÁL, 1976).
Após ingressar no bacharelado em Direito, almejava dedicar-se ao
debate em torno de questões científicas e filosóficas, mas teve que prestar um
ano de serviço, o qual o distanciava de seus anseios espirituais.
Em princípio, Kelsen viveu uma decepção atrás da outra na faculdade
de direito. Os professores eram demasiadamente despreparados na visão de
Kelsen, in verbis:
O romanista Czyhlarz ensinava direito romano sem entender sem entender
sua conexão com a cultura antiga ou a sua importância para a sociedade
do nosso tempo; então me dei conta de que poderia aprender em poucas
semanas, mediante a leitura de seu texto, o que ele ensinava em seus
não muito vivazes discursos durante todo um semestre. O germanista
Zallinger era um orador singularmente mau, já que era visível que falava
só com grandes esforço. Sigmund Agler, que ensinava história do direito
austríaco, era uma figura cômica. Depois de pouco tempo, deixei de
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freqüentar a maioria das aulas e me dediquei à leitura de obras filosóficas.
(KELSEN apud METÁLL, 1976, p. 13)
Havia, entretanto, uma disciplina cujas aulas eram frequentadas por
Kelsen, qual seja, “História da Filosofia do Direito” ministrada por Leo
Strisower, que não havia sido admitido como professor da Universidade
de Viena, em 1881, em decorrência do anti-semitismo reinante, tornando-se
privatdozent, isto é, um professor autorizado a ministrar cursos mas que não
possui um emprego. Leo Strisower mostrava ser um homem que se dedicava
integralmente à investigação científica. Foi justamente nas aulas de Strisower
que Hans Kelsen tomou conhecimento de uma obra de Dante Alighieri sobre
filosofia política, denominada “Da Monarquia” e de cujas leitura e análise
resultaram em seu primeiro livro (METTÁL, 1976).
Kelsen, então, segundo Mettál (1976) havia estudado a fundo a filosofia e
a partir dela sentiu-se instigado a discutir/estudar as questões jurídicas, inclusive
por perceber uma certa inconsistência teórica nas teses jurídicas, como era
o caso da personalidade jurídica e do direito subjetivo, por exemplo. Kelsen
percebia uma clara distinção entre o que o direito era e o que ele deveria ser;
propôs, então, uma cisão entre o direito, a ética e a sociologia. Essa era a raíz do
que Kelsen iria propor como uma “teoria pura do direito”.
1. A TEORIA PURA DO DIREITO
A teoria pura do direito, que expurgava da noção de ciência jurídica
qualquer fator meta ou extra-jurídico, tinha a seguinte concepção de direito:
“uma ordem normativa, como um sistema de normas que regulam a conduta de
homens” (KELSEN, 1998, p. 215).
Dessa forma, a questão posta era a seguinte: “O que é que fundamenta a
unidade de uma pluralidade de normas, por que é que uma norma determinada
pertence a uma determinada ordem? (...) Por que é que uma norma vale, o que
é que constitui seu fundamento de validade?” (1998, p. 215)
Tal questão, antes de ser respondida, carece de uma explicação sobre
o que seja a validade normativa. Para Kelsen: “Dizer que uma norma que
se refere à conduta de um indivíduo ‘vale’ (é ‘vigente’), significa que ela é
vinculativa, que o indivíduo se deve conduzir do modo prescrito pela norma
(...) O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de
uma outra norma.” (1998, p.215) Ou seja, norma válida é norma vinculante em
relação aos seus destinatários, em conformidade com outra norma superior.
Daí, desdobra-se que as normas jurídicas – que compõem um sistema
regulador de condutas humanas (direito) – respeitam a uma hierarquia normativa,
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segundo a qual uma “norma que representa o fundamento de validade de uma
outra norma é figurativamente designada como norma superior, por confronto
com uma norma que é, em relação a ela, a norma inferior.” (1998, p.215)
A hierarquia normativa arquitetada por Kelsen explicita o corte
epistemológico traçado em sua Teoria Pura. De um lado, temos o plano do “ser”,
dos fatos, da realidade; e, de outro, temos o plano do “dever-ser”, do hipotético,
da abstração. O direito, ou ainda, as normas jurídicas que o compõem como
sistema, situa-se no plano do “dever-ser”
De acordo com a Tese kelseniana na sua Teoria Pura, “do fato de algo ser
não pode seguir-se que algo deve ser; assim como do fato de algo dever ser se
não pode seguir que algo é.” (1998, p.215)
Assim, Kelsen (1998) inicia sua argumentação sobre o ffundamento de
validade da norma, a partir da formulação da seguinte indagação: a validade de
uma norma deriva do fato de ela ser posta por autoridade (humana ou suprahumana)?
Para responder tal questão, Kelsen alicerça-se em dois exemplos
emblemáticos para a cultura ocidental, eminentemente cristã: os “Dez
Mandamentos” e o “Sermão da Montanha”.
Os exemplos de Kelsen e sua explicação podem ser encontrados no
quadro abaixo:
Fundamento de validade das normas na Teoria Pura do Direito

EXEMPLO

PREMISSA MAIOR

PREMISSA
MENOR

CONCLUSÃO

Norma

Dez Mandamentos:
Deus os deu no
Monte Sinai

Devemos amar nossos
inimigos: Jesus no
Sermão da Montanha

Dever-ser: norma
superior pressuposta.

Devemos obedecer aos
mandamentos de Deus

Devemos obedecer aos
mandamentos de Jesus

Ser: fato real

Deus estabeleceu os
dez mandamentos

Jesus ordenou amar
nossos inimigos

Dever-ser: norma
inferior posta

Devemos obedecer aos
dez mandamentos

Devemos amar os
nossos inimigos

Fonte: KELSEN, Hans. Dinâmica jurídica. In: ______. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1998, p. 215-216.
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Para Kelsen, muito embora as normas (plano do dever ser) sejam postas
por uma autoridade competente (plano do ser/fato), o que confere validade a
essas normas é outra norma superior (plano do dever ser), que, não sendo posta,
há de ser pressuposta.
Assim, os “Dez Mandamentos” devem ser obedecidos, não por que deus
os deu, mas porque existe uma norma pressuposta que orienta à obediência às
ordens de deus. Do mesmo modo, devem-se amar seus inimigos, não porque
Jesus assim ordenou no “Sermão da Montanha”, mas porque existe uma norma
pressuposta que diz que se deve obedecer às ordens de Jesus.
Nesse sentido, três são as constatações de Kelsen quanto ao fundamento
de validade das normas: 1) o fundamento de validade é pressuposto; 2) esse
fundamento não é o fato de deus ou Jesus ter posto determinada norma num certo
lugar e momento; 3) o fundamento de validade é uma norma “segundo a qual
devemos obedecer às ordens ou mandamentos de deus (ou aos mandamentos de
Seu Filho)”. (1998, p. 215)
Nesse sentido, se o direito é um sistema de normas, que pressupõe
uma hierarquia normativa, então, o que é que fundamenta a unidade de uma
pluralidade de normas, por que é que uma norma determinada pertence a uma
determinada ordem/sistema?
A resposta sobre a unidade, sobre o pertencimento de uma norma a
dada ordem/sistema, repousa na norma hipotética fundamental, uma norma
pressuposta, porque não foi posta por autoridade, nem se pode questionar seu
fundamento. A última norma na estrutura escalonada hierarquicamente de um
sistema normativo. Um conjunto de normas pertence a uma mesma ordem
jurídica quando essas normas encontram fundamento de validade numa mesma
norma fundamental. Nas palavras de Kelsen:
Todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma e mesma norma
fundamental formam um sistema de normas, uma ordem normativa. (...)
É a norma fundamental que constitui a unidade de uma pluralidade de
normas enquanto representa o fundamento da validade de todas as normas
pertencentes a essa ordem normativa. (KELSEN, 1998, p. 217)
Assim, para a questão: por que é que uma norma vale, o que é que
constitui seu fundamento de validade? Tem-se como resposta que o fundamento
de validade de uma norma apenas pode ser outra norma (distinção entre os
planos do “ser” e do “dever-ser”) e não um fato (o fato de ter sido posta pela
autoridade competente, por exemplo – plano do “ser”).
Kelsen distingue, ainda, dois tipos de sistemas de normas, segundo a
natureza do seu fundamento de validade: o sistema de normas de tipo estático e
de tipo dinâmico, conforme pode ser observado no quadro abaixo:
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Tipos de Sistemas Normativos na Teoria Pura do Direito
SISTEMA

VALIDADE DO DEVER-SER

ESTÁTICO

DINÂMICO

Conteúdo: “porque a sua valida-

Forma: “a instituição de um fato

de pode ser reconduzida a uma

produtor de normas, a atribuição de

norma a cujo conteúdo pode ser

poder a uma autoridade legisladora

subsumido o conteúdo das nor-

ou (...) uma regra que determina

mas que formam o ordenamen-

como devem ser criadas as normas

to, como o particular ao geral.”

gerais e individuais do ordenamen-

(KELSEN, 1998, p. 217)

to”. (KELSEN, 1998, p. 219)

Crença de que a norma funda-

“A norma fundamental limita-se a

mental é posta pela vontade de

delegar uma autoridade legislado-

Deus ou de uma vontade supra-

ra, quer dizer, a fixar uma regra em

NATUREZA DA NORMA

-humana, ou porque foi produ-

conformidade com a qual devem

FUNDAMENTAL

zida pelo costume (considerada

ser criadas as normas deste siste-

como de per si, como natural; a

ma.” (KELSEN, 1998, p. 219)

priori; transcendental; dado na
razão, com a razão).
EXEMPLO

Normas morais

Normas Jurídicas

Fonte: KELSEN, Hans. Dinâmica jurídica. In: ______. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1998, p. 217-219.

De acordo com Kelsen, o sistema normativo de tipo estático é aquele cuja
validade está assentada em um dado conteúdo. Assim, esse conteúdo limita as normas
inferiores a serem criadas de tal sorte que o sistema não tenha muito para onde radiar
suas normas, que se encontram presas por uma corrente semântica definida pelo
conteúdo da norma fundamental. Daí porque esse sistema é chamado de estático.
Vejamos os exemplos fornecidos pelo próprio Kelsen:
Exemplos de sistema de normas estático na Teoria Pura do Direito
EXEMPLO:
1) “...não devemos mentir, não devemos fraudar, devemos respeitar os
compromissos tomados, não devemos prestar falsos testemunhos, podem ser
deduzidas de uma norma que prescreve veracidade”;
2) “...devemos amar o próximo, não devemos, especialmente, causar-lhe a
morte, não devemos prejudicá-lo moral ou fisicamente, devemos ajudá-lo quando
precise de ajuda.”
Fonte: KELSEN, Hans. Dinâmica jurídica. In: ______. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1998, p. 217-218.
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Nesse sentido, “[...] a norma da veracidade e a norma do amor do próximo
se podem reconduzir a uma norma ainda mais geral e mais alta, porventura a
norma: estar em harmonia com o universo.” (KELSEN, 1998, p. 218).
Ou seja, se um dado sistema apoia-se na veracidade (conteúdo), obrigatoriamente as normas inferiores devem respeitar a verdade, com mandamentos no
sentido de não dever mentir, não dever fraudar, dever respeitar os compromissos
tomados, não dever prestar falsos testemunhos (conteúdos). Dito de outro modo, o
conteúdo da norma superior define o conteúdo da norma inferior.
Daí porque o conteúdo da norma fundamental pode ser deduzido pela
razão, por uma operação lógica, pois de normas inferiores com conteúdos nãocontraditórios, pode-se chegar a uma norma superior que as compatibilize,
como as normas de amor ao próximo e de veracidade conduziriam à norma de
harmonia com o universo.
Já o sistema normativo de tipo dinâmico, tem como fundamento de
validade uma forma descrita por uma norma superior, ou seja, “[...] a norma
fundamental limita-se a delegar uma autoridade legisladora, quer dizer, a fixar
uma regra em conformidade com a qual devem ser criadas as normas deste
sistema” (KELSEN, 1998, p. 219).
Veja o exemplo no quadro abaixo:
Exemplo de sistema de normas dinâmico na Teoria Pura do Direito
EXEMPLO:
1) “Um pai ordena ao filho que vá a escola.”
2) “À pergunta do filho: por que devo ir à escola, a resposta pode ser: porque o
pai assim o ordenou e o filho deve obedecer ao pai.”.
3) “Se o filho continua a perguntar: por que devo eu obedecer às ordens do
pai, a resposta pode ser: porque Deus ordenou a obediência aos pais e nós devemos
obedecer às ordens de Deus.”
4) “Se o filho pergunta por que devemos obedecer às ordens de Deus, quer
dizer, se ele põe em questão a validade desta norma, a resposta é que não podemos
sequer pôr em questão tal norma, quer dizer, não podemos procurar o fundamento
da sua validade, que apenas a podemos pressupor.”
Fonte: KELSEN, Hans. Dinâmica jurídica. In: ______. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1998, p. 219.

Assim, norma válida é a norma posta por autoridade competente, segundo
as regras de sua criação (definidas na norma superior). Nesse sentido, a ordem
jurídica possui caráter essencialmente dinâmico, isto é, a vinculação das normas
inferiores em relação à norma superior se dá por uma forma definida (autoridade
competente e modo de criação – processo legislativo) e não por dado conteúdo.
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2. O CONCEITO JURÍDICO DE CONSTITUIÇÃO
De acordo com o raciocínio traçado na Teoria Pura do Direito, Silva
(2001, p. 39) afirma que Kelsen atribui dois sentidos ao conceito jurídico de
Constituição: um sentido lógico-jurídico e um sentido jurídico-positivo.
Segundo o sentido lógico-jurídico, Constituição significa a norma
fundamental hipotética (pensada, pressuposta), cuja função é servir de
fundamento da validade da Constituição em sentido jurídico-positivo. Essa
norma fundamental hipotética, fundamento da Constituição positiva, teria,
basicamente, o seguinte comando: “devemos conduzir-nos como a Constituição
prescreve” (1998, p. 224)4.
Seria, pois, uma pressuposição lógico-transcendental que leva em
consideração “uma Constituição concretamente determinada”, ou seja, “não é
produto de uma descoberta livre”, “não se opera arbitrariamente” (KELSEN,
1998, p. 224-225).
Por outro lado, em um sentido jurídico-positivo, a Constituição
corresponde à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a
criação de outras normas, sem qualquer consideração quanto ao conteúdo, não
reconduzível a autoridades metajurídicas (deus ou natureza, por exemplo).
Seu fundamento é a norma fundamental hipotética, que confere à autoridade
competência para estatuí-la. (KELSEN, 1998, p. 225).
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do ponto de vista epistemológico, Kelsen (1998) procedeu a um
corte capaz de distinguir o direito das demais ciências, consumando, assim,
na seara jurídica, a especialização e isolamento característicos da produção do
conhecimento na modernidade.
As consequências desse corte epistemológico são de duas ordens. De
um lado, o mero isolamento do fenômeno jurídico – em relação aos fenômenos
social, econômico, político... – como objeto da ciência do direito é suficiente
para caracterizar a produção de conhecimento jurídico como científica e,
por conseguinte, os fundamentos da ordem jurídica tornam-se metafísicos,
abstratos, desvinculados da realidade concreta (MASCARO, 2007).
É o que se observa na categoria teórica “legislador” e na falaciosa tese
da inevitabilidade do direito e do estado, a partir de suposições de uma dada
natureza humana benigna ou maligna, que fatalmente produzirá uma guerra
generalizada.
Ver quadros 1, 2 e 3, sobre o fundamento do dever-ser em outro comando do dever-ser; o
sistema dinâmico; e um exemplo de norma num sistema dinâmico, respectivamente.
4
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De outro lado, essa aparente cientificidade afasta, quase por completo, o
espaço para o debate sobre as categorias metafísicas/abstratas do direito, as quais
constituem pressupostos inabaláveis para o debate jurídico (MASCARO, 2007).
Quanto ao conceito de constituição propriamente dito, Kelsen (1998)
– no mesmo sentido esboçado acima – isola as normas constitucionais de
qualquer aspecto da realidade, impossibilitando o debate sobre a mediação da
luta de classes por meio do direito, que engendra uma forma de dominação
indireta nas sociedades modernas (MASCARO, 2007).
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A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO
Konrad Hesse, 1959
Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes5·
Konrad Hesse nasceu em 29 de janeiro de 1919 em Könisberg na Prúsia
Oriental, atual Kaliningrado na Russia, no mesmo local de nascimento de
Kant, e faleceu em 15 de março de 2005. Foi professor de Direito Público e
Eclesiástico da Universidade de Freiburg e, após a Segunda Guerra, lecionou
nas Universidades de Breslau e de Göttingen. De 1975 a 1987 foi magistrado
do Tribunal Constitucional Alemão, chegando a ser o presidente da Corte. Entre
seus discípulos destacam-se Peter Häberle e Frederich Müller.
A presente resenha crítica foi redigida levando-se em conta a concepção
de Goldschmidt (1970, p. 139-147) de que a obra deve ser estudada a partir de
seu próprio texto e que não se devem consultar outras fontes interpretativas
diversas para entendê-la, exceto no que se refere ao último capítulo, em que se
buscou outros autores para uma conclusão crítica.
Importante contextualizar o momento histórico da produção da obra.
Tratava-se de um período de reconstrução da Alemanha do pós-guerra. O país
já vivia sob a égide da Lei Fundamental de Bonn de 1949. Mas o período era de
repensar a falta de efetividade – e normatividade – da Constituição de Weimar
de 1919 e a ocorrida utilização da lei para o cometimento de arbitrariedades
pelos nazistas. Era a construção de um novo regime não só na Alemanha, mas
em todo o mundo.
Foi nesse cenário que A força normativa da Constituição nasceu da
palestra ministrada por Hesse em 1959 na sua aula inaugural na Universidade
de Freiburg-RFA.
A obra destaca a contraposição às ideias de Lassale (palestra de 1862)
no sentido de demonstrar que o conflito entre os fatores reais de poder e a
Constituição nem sempre se resolve pelo sucumbimento desta, pois a
Constituição tem força normativa própria, é norma coercitiva.
Não obstante, existe compatibilidade entre o pensamento Lassale e
Hesse. A teoria deste professor tem como ponto de partida que os fatores reais
Doutor em Direito pela Universidade de Brasília – UnB; Mestre em Direito Público pela
Universidade Federal de Uberlândia – UFU; Pós-graduado em Direito Público – Anamages/DF e
FMBH; professor de Direito Constitucional do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB/DF
e da Pós-graduação lato sensu da Universidade Federal de Uberlândia – UFU; autor dos livros
Jurisprudência do STF: anotada e comentada e do livro Regime Jurídico da Advocacia Pública;
organizador e autor da série de livros Advocacia Pública da Ed. Método; autor de diversos artigos
jurídicos; Procurador do Distrito Federal; advogado e consultor em Brasília.
5 ·
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de poder – nomeado por ele como consciência geral ou realidade ou questões
políticas ou realidade político-social – e a Constituição jurídica se condicionam
mutuamente. “A norma constitucional não tem existência autônoma em face da
realidade” (HESSE, 1991, p. 14). Nesse ponto, ambos valorizam a existência
dos fatores de poder e sua influência sobre a Constituição.
Para Hesse, a Constituição vence o conflito com os fatores de poder,
desde que se verifiquem alguns pressupostos que serão analisados a frente.
Contrariamente, quando não se verificam esses pressupostos é que as questões
jurídicas se convertem em questões de poder.
A força normativa da Constituição se baseia em dois pilares centrais.
O primeiro refere-se aos pressupostos realizáveis que permitem o afloramento
da força normativa da Constituição, sobretudo em eventual confronto entre
os fatores de poder (questões políticas) e a Constituição (questões jurídicas).
Como dito, somente se esses pressupostos não puderem ser satisfeitos que é que
os fatores de poder devem prevalecer.
O segundo fundamenta-se na vontade de Constituição. Se essa vontade, e
não só a vontade de poder, estiver presente na consciência geral, principalmente
na dos detentores do poder, a constituição transforma-se em força ativa, capaz
de impor mudanças sociais.
Lassale destaca que questões constitucionais não são questões jurídicas,
mas políticas; que a Constituição real forma-se pelos fatores reais de poder;
que leis e instituições devem expressar somente esses fatores, caso contrário
transformam-se em pedaço de papel; que em eventual conflito entre os fatores
reais de poder e a Constituição, esta deve sucumbir.
Hesse, por sua vez, não nega a força da consciência e culturas gerais
(fatores reais de poder) ou da divisão de poderes políticos sobre a Constituição.
Mas sim valoriza a coincidência entre realidade e norma. E ressalta que a
condição de eficácia6 da Constituição jurídica nada mais é que “a coincidência
entre realidade e norma”, a qual reflete apenas um limite hipotético extremo a
sua normatividade (HESSE, 1991, p. 10). A realidade não contempla, pois, um
limite absoluto à Constituição jurídica.
Até porque a realidade é fluída, móvel e a norma é estática, o que provoca
uma tensão necessária e imanente entre a realidade e a norma. Tensão esta que
faz a Constituição jurídica sucumbir cotidianamente em face da Constituição
real, uma vez que o poder da força seria sempre superior ao das normas jurídicas.
Diante disso, o efeito determinante da realidade negaria a própria
Constituição jurídica e o Direito Constitucional. Como as Ciências jurídicas são
ciências normativas, se as normas constitucionais nada mais fazem que relatar
os fatos sociais ou justificar as relações de poder dominantes, não seria o Direito
6
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Constitucional uma ciência jurídica. Contudo, o fundamento dessa doutrina é
questionado quando se pode admitir que “a Constituição contém, ainda que de
forma limitada, uma força própria, motivadora e ordenadora da vida do Estado”
(HESSE, 1991, p. 11): a força normativa da Constituição. Existiria essa força?
Qual seria seu fundamento? Essa força seria uma ficção necessária?
1. CAPÍTULO II
Nesse capítulo, sua fundamentação se desenvolve em três fundamentos:
1. o ponto de partida: condicionamento recíproco entre Constituição jurídica e
realidade político-social; 2. os limites e possibilidades da Constituição jurídica
e 3. os pressupostos de eficácia da Constituição.
1. O estudo constitucional deve ocorrer em um contexto inseparável
entre realidade e ordenação. A verificação isolada sobre o campo normativo (ou
a norma está vigente ou não) ou no aspecto da realidade (ignorando o aspecto
jurídico) não responde adequadamente às questões suscitadas. Com isso,
propôs a superação do isolamento entre norma e realidade como se estabeleceu
no positivismo jurídico de Paul Laband e Georg Jellinek e no positivismo
sociológico de Carl Schmitt.
“Faz-se mister encontrar, portanto, um caminho entre o abandono
da normatividade em favor do domínio das relações fáticas, de um lado,
e a normatividade despida de qualquer elemento da realidade, de outro”
(HESSE, 1991, p. 14).
A pretensão de eficácia das normas constitucionais refere-se a situações
que pretendem ser reguladas na realidade, a qual não pode ser separada das
condições reais, nem tampouco confundida com elas. Não pode ser separada
das concepções sociais concretas e do baldrame axiológico, mas essa pretensão
não se confunde com as condições de sua realização.
A Constituição está no mundo deôntico (dever ser), por isso associase a essas condições, mas como elemento autônomo. “Graças à pretensão de
eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformidade à realidade
políticas e social” (HESSE, 1991, p. 15).
2. A Constituição real e a Constituição jurídica estão em uma relação
de coordenação, condicionando-se mutuamente, sem dependerem diretamente
uma da outra.
A Constituição jurídica tem força própria na medida em que “logra
realizar essa pretensão de eficácia” (HESSE, 1991, p. 16). Contudo, somente
a Constituição que se vincule a uma realidade concreta (histórica) pode se
desenvolver, uma vez que não possui força para mudar, sozinha, a realidade.
Essa força reside na natureza das coisas.
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Toda a Constituição deve encontrar o germe material de sua força vital na
realidade. Se lhe faltar esse pressuposto – compatibilidade com a realidade – ela
não pode emprestar forma e modificação à realidade; não logra concretizar-se.
“A norma constitucional somente logra atuar se procura construir o futuro
com base na natureza singular do presente” (HESSE, 1991, p. 18). A eficácia da
Constituição assenta-se, pois, na realidade, o que permite seu desenvolvimento
e aceitação como ordem geral.
A Constituição jurídica, contudo, pode transformar-se em força ativa;
embora ela não possa realizar nada, pode impor tarefas. Se essas tarefas forem
efetivamente realizadas e se existir uma disposição social de orientar a própria
conduta pela ordem constitucional, ela converte-se em força ativa. Isso se se
fizerem presentes na consciência geral, principalmente na dos dirigentes do
Estado, a vontade concretização da Constituição.
Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes: a) ordem
normativa inquebrantável que proteja o Estado contra arbítrios; b) ordem
constitucional legítima e c) ordem que precisa da vontade humana para ser
eficaz, ou seja, todos estão convocados a dar conformação à vida do Estado, por
meio das tarefas por ele colocadas.
3. A força que constitui a essência e eficácia da Constituição reside na
natureza das coisas, que se transforma em força ativa.
Existem alguns pressupostos para o desenvolvimento dessa força
normativa ótima. O primeiro, pode ser demonstrado nas próprias palavras do
professor: (a) “Quanto mais o conteúdo de uma Constituição lograr corresponder
à natureza singular do presente, tanto mais seguro a de ser o desenvolvimento de
sua força normativa” (HESSE, 1991, p. 20). Há, porém, um requisito essencial
para tanto, trata-se da incorporação normativa dos elementos sociais, políticos e
econômicos e, principalmente, que incorpore o estado espiritual do seu tempo.
Por isso, recomenda que a Constituição contenha poucos princípios
fundamentais, cujo conteúdo deve mostrar-se apto a ser desenvolvido, para que
se mostre apta a adaptar-se a eventuais mudanças. “A ‘constitucionalização’ de
interesses momentâneos ou particulares exige, em contrapartida, uma constante
revisão constitucional, com inevitável desvalorização da força normativa da
Constituição” (HESSE, 1991, p. 21).
Além disso, não deve conter uma estrutura unilateral, deve também
incorporar, mediante meticulosa ponderação, parte da estrutura contrária, ou
seja, parte dela deve preservar não um princípio como o federalismo, deve
também considerar o unitarismo. No mesmo sentido, não deve prever só
direitos, mas também deveres.
O segundo, (b) também nas palavras do professor: “Um ótimo
desenvolvimento da força normativa da Constituição depende não apenas do
seu conteúdo, mas também de sua práxis” (HESSE, 1991, p. 21).
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Nesse ponto, Hesse volta a destacar a vontade de Constituição. Nesse
prisma, o respeito à Constituição é fortalecido quando a sociedade se dispõe a
sacrificar um interesse em favor da preservação de um princípio constitucional.
Ressalta o perigo das revisões constitucionais, uma vez que elas abalam
a confiança na inquebrantabilidade da Constituição, debilitando sua força
normativa. A estabilidade é essencial para a eficácia da Constituição. Mas se
há mudança nas relações fáticas capazes de não mais permitir que o sentido de
uma proposição normativa não mais seja realizado, a revisão constitucional é
inevitável.
A interpretação constitucional é essencial para a consolidação da
força normativa. A interpretação deve ser submetida ao princípio da ótima
concretização da norma. “A interpretação adequada é aquela que consegue
concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa
dentro das condições reais dominantes numa determinada situação” (p. 23).
2. CAPÍTULO III
1. A Constituição jurídica se condiciona e limita por uma dada realidade
histórica. Mas “graças a seu elemento normativo ela ordena e conforma a
realidade política e social. As possibilidades, mas também os limites da força
normativa da Constituição resultam da correlação entre ser (Sein) e dever ser
(Sollen)” (HESSE, 1991, p. 24). Com essas considerações, Hesse ressalta a
necessidade de compatibilização da Constituição com a realidade atual e com
as construções históricas.
Entende que a Constituição tem força suficiente para alterar a realidade.
A Constituição tem o condão de “despertar a ‘força ativa que reside na natureza
das coisas’, tornando-a ativa. Ela própria converte-se em força ativa que influi
e determina a realidade política e social” (HESSE, 1991, p. 24). Assim, a Carta
tem força para modificar a realidade política e social.
A efetividade da força normativa depende da convicção na inviolabilidade
da Constituição jurídica. Quanto mais forte for a convicção dos responsáveis
pela vida constitucional sobre essa inviolabilidade – vontade de Constituição
–, mais sua força ativa se mostrará presente, inclusive para alterar a realidade.
Quanto mais forte for essa vontade, menos limites ou restrições hão de se impor
à sua força normativa ou força ativa.
É nos momentos de crise – estado de necessidade – que a força normativa
precisa demonstrar sua força, mostrar a superioridade da norma sobre as
circunstâncias fáticas.
2. “A Constituição não está desvinculada da realidade histórica concreta
de seu tempo. Todavia, ela não está condicionada, simplesmente, por essa
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realidade. Em caso de eventual conflito, a Constituição não deve ser considerada,
necessariamente a parte mais fraca” (HESSE, 1991, p. 25). Caso não se
verifiquem os pressupostos realizáveis da força normativa da Constituição, aí
sim a Constituição jurídica deve sucumbir em face da Constituição real.
O autor ressalta que, com isso, o Direito Constitucional “não está obrigado
a abdicar de sua posição enquanto disciplina científica” (HESSE, 1991, p. 26),
uma vez que não é uma ciência da realidade – como a Sociologia ou a Ciência
Política – ou uma ciência normativa – tal como imaginado pelo positivismo
formalista –, mas contém as duas características. Deve explicar como as normas
constitucionais podem adquirir a maior eficácia possível.
“A força normativa da Constituição é apenas uma das forças de cuja
atuação resulta a realidade do Estado. E essa força tem limites”; sua eficácia
depende da satisfação dos pressupostos citados (HESSE, 1991, p. 26).
3. CAPÍTULO IV
A política interna mostra-se, em grande medida, juridicizada. As Cortes
Constitucionais proferem a última palavra sobre os as questões mais relevantes
da vida estatal.
Ressalta também que os princípios basilares da Lei Fundamental não
podem ser alterados mediante revisão constitucional.
A força normativa da Constituição depende da satisfação de determinados
pressupostos realizáveis quanto à práxis e ao conteúdo da Constituição. Apenas
quando esses pressupostos não são satisfeitos é que se converte as questões
jurídicas em questões de poder.
Finaliza fazendo uma crítica ao regime de sue tempo: “nem sempre
predomina nos dias atuais, a tendência de sacrificar interesses particulares
com vistas à preservação de um postulado constitucional” (HESSE, 1991, p.
29). Naquele cenário de início do pós-guerra, entende que os pressupostos
asseguradores da força normativa da Constituição não foram plenamente
satisfeitos.
Para Hesse, a Lei Fundamental de Bonn não estava preparada para o
embate – prova de força – quando ocorresse eventual estado de necessidade.
Isso porque não havia um estatuto jurídico sobre o estado de necessidade. Com
isso, poder-se-ia ser criado, nessa realidade de exceção, uma regra jurídica
suprapositiva sem limites. Entende que é melhor enfrentar o problema, mesmo
com o risco de se criar um regime autoritário, uma vez que, “sem dúvida, a
existência de competência excepcional estimula a disposição para que dela se
faça uso” (HESSE, 1991, p. 31).
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4. CONCLUSÃO CRÍTICA7
Essa obra de Hesse demonstra um retrato histórico da época em que
se buscou a valorização da normatividade da Constituição, sobretudo em
decorrência da baixíssima efetividade da Constituição de Weimar que enunciou
um rol de direitos sociais inaplicáveis em concreto.
Hesse também sustentava um sentimento de resistência às alterações
constitucionais formais desnecessárias. Tema que é ressaltado na discussão
constitucional pátria, sessenta anos depois da palestra de Hesse, sobretudo após
as sessenta e duas emendas à Constituição de 1988, muitas delas desnecessárias.
A interpretação constitucional também foi citada em seus estudos. Tema
que volta hoje ao centro das discussões constitucionais, sobretudo em face da
discussão acerca do ativismo judicial e sua compatibilização (ou não) com o
princípio democrático.
Suas teorias interpretativas também são incluídas em um Método
normativo-estruturante de interpretação constitucional. Para Hesse, “a
interpretação constitucional é concretização” (MENDES et al., 2007, p. 101).
Não só a interpretação de Hesse, mas a interpretação constitucional como
um todo tem gerado grande interesse dos constitucionalistas atuais. Isso porque,
no presente fica cada vez mais claro que norma é resultado da interpretação e
não resultado do (enunciado) texto propriamente dito. Nesse sentido, Humberto
Ávila (2009, p. 24) acrescenta que a “transformação de textos normativos
em normas jurídicas depende da construção de conteúdos de sentido pelo
próprio intérprete”. É dizer: é o intérprete da norma que fixa a sua extensão e
abrangência.
Em suma, a obra ora analisada ressalta alguns pontos de extrema relevância
pretérita e atual: 1) sua busca pela concreção da Constituição é relevante para a
discussão acerca da efetividade das normas constitucionais programáticas8 ou
das normas de direitos fundamentais sociais; 2) seu sentimento de resistência
às alterações constitucionais formais desnecessárias reflete tema de grande
interesse atual acerca das infindáveis emendas à Constituição de 1988; 3) seu
interesse pela interpretação e argumentação jurídica é tema cujo estudo atual
se expande em face das novas decisões jurisprudenciais (com algum perfil
aditivo); 4) seu interesse pela compatibilidade da Constituição com os anseios
sociais reflete o tema da legitimidade da Constituição9 e da nova leitura da
Capítulo inexistente na obra de Hesse, mas que o autor da presente resenha entendeu necessário
para apresentar suas conclusões pessoais sobre a obra e o autor analisados.
8
Sobre o tema, ver FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. A releitura do conceito de normas
constitucionais programáticas à luz do princípio da máxima efetividade da Constituição. (no prelo).
9
A argumentação desenvolvida por Hesse demonstra sua preocupação com a valorização da
7
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democracia; 5) a juridicização da política também remonta a tema de bastante
atualidade no que se refere à possibilidade de imposição de políticas públicas
pelo judiciário; entre outros.
Por todos esses motivos, Konrad Hesse foi um dos constitucionalistas
com grande prestígio internacional, cuja leitura se recomenda.

cultura (realidade concreta), mesmo sendo ele um defensor da normatividade da Constituição.
São essas ideias que influenciarão o pensamento de Peter Häberle que demonstra, na Sociedade
Aberta de Intérpretes da Constituição, uma preocupação latente em valorizar a participação de
toda a sociedade na interpretação constitucional, sendo o precursor teórico da participação de
amicus curiae no processo constitucional.
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APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS
José Afonso da Silva
Ricardo Rocha Viola10*
O objetivo deste texto é oferecer uma resenha dos capítulos I a IV do
clássico do Direito Constitucional Brasileiro, “aplicabilidade das normas
constitucionais”, de autoria do grande jurista nacional e fundador da Associação
Brasileira de Constitucionalistas Democráticos, José Afonso da Silva. Na
referida obra o autor ocupar-se-á de sistematizar um modelo analítico da
aplicabilidade das normas constitucionais. Cabe ressaltar de início que o termo
aplicabilidade é tomado no sentido de qualidade da norma que tem possibilidade
de ser aplicada, isto é, que tem capacidade de produzir efeitos jurídicos. Esta
premissa é importante, pois, não foi objeto da análise do autor o aspecto da
eficácia social ou efetividade das normas constitucionais.
A opção autoral é pela hermenêutica analítica que toma por objeto de
enfrentamento o texto da Carta Política de 1988, adotada então como fonte
formal do direito constitucional. Lembrando as lições de Miguel Reale o
autor adverte que seu estudo, apesar de calcado na fonte formal do direito
constitucional não estará divorciado nem “da ordem social em que se insere,
nem dos precedentes históricos que a informam, nem do sistema de valores que
visam a realizar”. (SILVA, 1998, p. 16)
A investigação inaugura-se pela demonstração dos vários sentidos em
que pode ser tomada a idéia de constituição: sociológico, político ou jurídico.
No que pertine ao sentido sociológico, o autor reafirma a idéia de que
uma constituição não é portadora apenas, ou mesmo preponderantemente, de
uma índole meramente formal e racional. Ao contrário, a constituição alberga a
constante tensão entre as forças sociais num determinado tempo historicamente
considerado. Pela ótica do sociologismo constitucional a constituição não
se resumiria a uma forma de dever-ser, mas, sobretudo, a uma forma de ser
social. Esta forma de ser está sujeita a constantes e fortíssimas influências,
especialmente, as econômicas. Seguindo esta trilha tem-se que não é o dever-ser
que condiciona, molda o ser, mas o ser que condiciona e molda o dever-ser. É
o dever-ser que deve adaptar-se ao ser. Neste contexto, a análise constitucional
deve alocar-se no plano da efetividade e não no da validade.
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU; especialista em
Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET; professor de Teoria
Geral do Direito e Direito Tributário da ESAMC/Uberlândia; autor de diversos artigos jurídicos;
advogado militante em todo o território nacional.
10 *
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No que toca ao sentido político da constituição, J.A. da Silva busca
arrimo em Carl Schmitt, para afirmar que a constituição traduz a decisão política
fundamental, isto é, a decisão da comunidade acerca da forma de existência da
unidade política. Dentro deste modo de pensar há diferença entre constituição
e leis constitucionais. Dentro do conceito de constituição estariam apenas as
regras que determinam a estrutura dos órgãos estatais, direitos dos cidadãos,
vida democrática, etc.. Demais dispositivos de menor importância, apesar de
situarem-se no texto constitucional, tratam-se de simples leis constitucionais.
Investigando agora o sentido jurídico da constituição, tem-se que esta seria
um sistema de normas dedicado à organização do estado e da vida jurídica de um
país. Esta concepção seria fruto do pensamento liberal e do racionalismo modernos.
Para o autor, adotar qualquer um dos sentidos acima apontados importa
em investigar a constituição de maneira míope, já que, indubitavelmente, o
fenômeno constitucional é multifacetário e, portanto, congrega todos os aspectos
em questão. Aqui são contestados tanto o suposto normativismo kelseniano,
quanto o sociologismo político de Schmitt. A constituição carece de sentido
existencial se considerada apenas por um ou outro prisma. Por expressar um
plexo axiológico e necessariamente interferir na realidade social como norma
suprema da organização jurídica do Estado e do povo, a constituição deve ser
encarada unitariamente, em sua completude e não aos pedaços. O autor reafirma
então a déia de Constituição Total. Daí o autor aduzir que uma constituição
pode ser encarada como:
“algo que tem como forma, um complexo de normas (escritas ou
costumeiras); como conteúdo, a conduta motivada pelas relações sociais
(econômicas, políticas, religiosas, etc.); como fim, a realização dos valores
que apontam para o existir da comunidade; e, finalmente, como causa
criadora e recriadora, o poder. Não pode ser compreendida e interpretada
se não se tiver em mente esta estrutura, considerada como conexão de
sentido, como é tudo aquilo que integra um conjunto de valores. Isso não
impede que o estudioso dê preferência a dada perspectiva. Pode estudá-lo
sob ângulo predominantemente formal, ou do lado do conteúdo, ou dos
valores assegurados, ou da interferência do poder”. (SILVA, 1998, p. 36)
Em seguida o autor destaca que o tema da monografia toma constituição
em seu sentido formal, objetivando responder questões relativas à sua
aplicabilidade, tendo, pois, nexo com os institutos estritamente jurídicos da
vigência e da eficácia (técnica). Tal abordagem não aborta ou despreza as demais
nuances constitucionais, tratando-se, isto sim, de um corte metodológico que
tem por fim a facilitação do enfrentamento fenomênico constitucional.
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Fixadas estas noções, o autor enfatiza que o objeto de estudo não são as
constituições em geral, mas sim, a Constituição Federal da República Federativa
do Brasil, o que dá concretude ao estudo, retirando-lhe do campo abstrato. Esta
opção não pode atrair para o trabalho a pecha da incoerência pelo fato de haver
ventilado uma concepção unitária (total) de constituição e agora querer levar
à frente uma acepção formal do mesmo fenômeno. Esta posição é sustentada
pela idéia de que a doutrina distingue comumente os conceitos de constituição
formal e constituição material. Esta dicotomia corresponderia à bipartição
schmittiana de constituição e leis constitucionais. Para o autor, constituição
formal é a constituição escrita e rígida, como norma objetiva, legislada.
Prosseguindo, o autor introduz a noção de rigidez constitucional, que
traduz a idéia de imutabilidade relativa do texto constitucional. Normas
constitucionais, também num sentido formal, são entendidas enquanto todos
aquelas normas que se encontram encravadas numa constituição do tipo
rígida. O autor trabalha a idéia de que, mesmo aquelas matérias de índole
infraconstitucional que foram alçadas ao texto magno, assumiram o caráter
formal de norma constitucional, e, assim, sujeitam-se ao regime da rigidez
constitucional. Normas constitucionais são todas as normas que integram uma
constituição rígida. São normas constitucionais em nível formal. Contudo, o
autor afirma a existência de normas constitucionais fora do texto constitucional.
Seriam normas constitucionais em nível material, porém, não em nível formal.
Uma constituição rígida é a fonte primeira do Direito Constitucional,
mas com ele não se confunde, justamente por conta da existência de normas
constitucionais fora do âmbito da CF. Faz referência à parte da doutrina que
defende a idéia de que nem todas as normas formalmente constitucionais,
também o são materialmente. Para esta teoria, seriam normas materialmente
constitucionais somente aquelas dirigidas à organização e estrutura do Estado,
bem como aos direitos e deveres dos cidadãos. Todas as demais normas seriam
formalmente constitucionais apenas. Para o autor, o simples fato de uma
dada norma estar inserida no texto constitucional já lhe outorga o status de
normas constitucional, pouco importando, se existe essência constitucional no
dispositivo. Para ele, não é dado ao jurisdicionado arguir esta distinção entre
normas constitucionais formais e materiais, sendo esta uma consequência da
rigidez constitucional.
Quanto à estrutura lógica das normas constitucionais, o autor afirma que
estas possuem a mesma estrutura das demais normas jurídicas. Neste sentido,
remete às noções kelsenianas dos juízos hipotéticos.
As condições de aplicabilidade das normas constitucionais são a
vigência, a legitimidade e a eficácia. Para o ator vigência é “a qualidade da
norma que a faz existir juridicamente e a torna de observância obrigatória,
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isto é, que a faz exigível, sob certas condições” (SILVA, 1998, p. 52). No que
tange à legitimidade o autor faz referência ao sistema escalonado de normas
kelseniano, no qual a norma inferior tem por fundamento de sua validade,
a norma que a encima. Surge então a pergunta: se a norma constitucional
é a última do sistema, qual norma servirá de seu fundamento de validade?
Por conta deste questionamento lembra as teorias de Lassalle, Kelsen e Carl
Schmitt. Para J.A. da Silva a legitimidade constitucional repousa no povo, pela
manifestação do poder constituinte originário ou derivado. No que toca à noção
de eficácia, importa ressaltar que o autor distingue eficácia e aplicabilidade.
“Aquela potencialidade; esta como realizabilidade, praticidade” (SILVA,
1998, p. 60). Prossegue o autor afirmando que “se a norma não dispõe de
todos os requisitos para sua aplicação aos casos concretos, falta-lhe eficácia,
não dispõe de aplicabilidade”.
Em seguida vem à lume o problema da eficácia das normas constitucionais.
Neste particular o autor aborda o problema das incertezas terminológicas no
estudo da aplicabilidade e da eficácia das normas constitucionais. Ressalta que
este não é um problema apenas para este estudo em especial, mas sim para toda
a ciência jurídica. Manifestando discordância com as lições de Carlos Cossio
menciona que este autor em sua Teoria Egológica do Direito reconhece que
positividade, vigência, eficácia, observância, facticidade e efetividade tratam-se
de termos sinônimos que designam a existência do Direito. Assim o mencionado
autor refere-se apenas à validez e à vigência. Lembra que o sociologismo
jurídico reduz a questão da vigência ao problema da eficácia. Na esteira das
lições de Kelsen, defende o normativismo que para ele propõe precisa distinção
entre vigência e eficácia, quando afirma que a vigência está no campo do deverser, traduzindo a existência normativa, enquanto que a eficácia encontra-se
no âmbito do ser (no sentido de eficácia social ou efetividade). Com Cossio
diferencia ainda positividade de vigência e efetividade. Direito positivo está em
contraponto com Direito Natural. A expressão refere-se à realidade empírica
da existência, existência como presença do Direito. Em seguida faz a clássica
bipartição da eficácia em social e jurídica. Esta como a qualidade da norma de
gerar os efeitos jurídicos pretendidos, aquela como efetividade.
O autor afirma a importância das classificações normativas para efeitos
da teoria geral do direito, mas aduz que estas classificações podem ser também
importância para o tema central de seu estudo. Eis algumas espécies mencionadas:
a) Normas preceptivas e proibitivas: aquelas são as que determinam um
agir positivo, estas as que impõem um não agir.
b) Normas primárias e secundárias: aquelas que são suficientes em si
mesmas e estas que reportam-se sempre a outras normas que completamlhes a eficácia.
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c) Normas declarativas e normas interpretativas: estas definem e
conceituam o sentido de outras normas, aquelas trazem em si conceitos e
definições de vocábulos.
d) Normas permissivas ou facultativas: aquelas que atribuem uma
permissão.
e) Normas coercitivas e dispositivas: aquelas que impõem uma ação ou
abstenção (preceptivas e proibitivas, respectivamente). Estas somente
incidíveis em face de desacordo entre as partes (interpretativas e
integrativas ou supletivas).
No que pertine especialmente a estas tais normas dispositivas, o autor
realça que em direito constitucional não se pode cogitar da existência desta
espécie de normas, haja vista que quando o legislador de uma esfera de poder
deixa de exercer uma competência tributária, p.e., isto, por si só é suficiente
para excluir que qualquer outro legislador de outra esfera possa ali adentrar e
avocar para si aquela competência não exercida.
Prosseguindo, informa que a jurisprudência americana formulou
distinção entre prescrições mandatórias e prescrições diretórias. As primeiras
traduzindo cláusulas constitucionais obrigatórias, inescusáveis, enquanto as
segundas traduziriam cláusulas constitucionais meramente regulamentares,
outorgando margem de liberdade ao legislador que poderia dispor sobre a
matéria correspondente de outro modo. Com espeque nas lições de Francisco
Campos, J.A. da Silva lembra que esta classificação lembra aquela das normas
constitucionais formais e materiais, reafirmando sua repulsa a esta distinção.
Em seguida o autor trata da distinção entre normas constitucionais autoaplicáveis e não auto-aplicáveis. As primeiras são aquelas dotadas de plena
eficácia técnica, e, portanto, aptas a incidir sobre casos concretos. As últimas
seriam aquelas normas constitucionais carentes de eficácia jurídica, e, portanto,
dependentes de concretização. Criticando esta classificação que houvera sido
difundida por estas terras por Ruy Barbosa, J.A. da Silva frisa que não se podem
conceber normas constitucionais veiculadoras de meros conselhos. Assim, toda
e qualquer norma constitucional detém caráter imperativo, cogente.
Feitas estas considerações o autor passa a abordar o que denomina
como uma concepção moderna sobre a eficácia e aplicabilidade das normas
constitucionais. O tema é inaugurado com a referência ao fato de que foi na
Itália onde o debate moderno acerca da eficácia e aplicabilidade das normas
constitucionais ganhou relevo, tendo início com a entrada em vigor da Carta
Italiana em 1º/1/1948. Já no dia 19/01/48 a Corte Penal expediu resolução
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tratando do problema da recepção, admitindo-a. Logo em seguida, mais
precisamente em 07/02/1948 a Corte de Cassação Penal repelindo a tese radical
que a Constituição seria um catálogo de normas exclusivamente diretivas,
decidiu que existem na Carta, tanto normas preceptivas quanto normas
programáticas. Assim restou consagrada a idéia de que a Constituição contem
normas jurídicas e normas programáticas.
Vejam que esta idéia traz um sério problema a ser ultrapassado, qual seja:
Poderia existir no texto constitucional, o mais elevado plexo de enunciados
institucionalizados, ao lado de enunciados cogentes, enunciados destituídos
de carga normativa (normas programáticas)? Para aqueles que defendem
a possibilidade, este tipo de enunciado traduziria simples indicações ao
legislador futuro, e nada mais. Do outro lado, tecendo ácidas críticas à referida
idéia, encontram-se aqueles que defendem a posição da inadmissibilidade de
coexistência entre estes enunciados no texto constitucional. Para este grupo, por
óbvio todos os enunciados encartados no texto magno são dotados de juridicidade,
especialmente em se tratando de constituições rígidas, caso da Italiana, pois,
dotadas de supremacia e superlegalidade. O simples fato de um enunciado estar
inserido naquele documento solene e blindado à interferência do legislador já lhe
atribui a natureza de norma essencial e fundamental, sendo impossível duvidar
de seu caráter normativo e de sua juridicidade. O que não quer dizer que todas as
normas constitucionais sejam portadoras da mesma eficácia.
Apesar do intenso debate, jurisprudência e doutrina italianas firmaram
classificação das normas constitucionais segundo sua eficácia, conforme abaixo
demonstrado:
a) Normas diretivas ou programáticas: direcionadas essencialmente ao
legislador;
b) Normas preceptivas, obrigatórias ou de aplicabilidade imediata;
c) Normas preceptivas, obrigatórias, mas não de aplicabilidade imediata;
As programáticas “não contem qualquer preceito concreto, mas dão
somente diretivas ao legislador futuro, e não excluem, de modo absoluto, a
possibilidade de que sejam emanadas leis não conformes com elas, e menos
ainda atingem, de qualquer maneira, as leis pré-existentes” (SILVA, 1998, p.
80). As preceptivas de aplicabilidade imediata “contem comandos jurídicos
de aplicação direta e imediata, invalidam qualquer lei nova discordante e
modificam ou ab-rogam as anteriores que com elas contrastem” (SILVA, 1998,
p. 80). Por fim, as preceptivas de aplicabilidade direta, mas não imediata,
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“porque requerem outras normas jurídicas integrativas, invalidam também
novas leis infringentes, mas, enquanto a sua aplicação permanecer suspensa,
não atingirão a eficácia das leis anteriores”. (SILVA, 1998, p. 80)
A premissa fundamental fixada até aqui é a de que inexistem normas
constitucionais destituídas de eficácia. “Todas elas irradiam efeitos jurídicos,
importando sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente à entrada em
vigor da constituição a que aderem e a nova ordenação instaurada”. O autor
menciona a classificação que admite o acima afirmado e foi formulada por
Crisafulli e adotada no Brasil por J.H. Meirelles Teixeira:
a) Normas constitucionais de eficácia plena;
b) Normas constitucionais de eficácia limitada;
b.1) Normas de legislação;
b.2) Normas programáticas.
J.A. da Silva prefere a classificação tripartida (SILVA, 1998, p. 86):
a) Normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta,
imediata e integral;
b) Normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade direta,
imediata, mas possivelmente não integral;
c) Normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida.
c.1) declaratórias de princípios institutivos ou organizativos;
c.2) declaratórias de princípios programáticos.
A partir daqui o autor aprofunda-se no enfrentamento de cada espécie
proposta.
A empreitada inaugura-se pela análise das ditas normas constitucionais
de eficácia plena. O autor relembra que de início a teoria norte-americana
outorgava às normas constitucionais, em sua esmagadora maioria, caráter
meramente programático. Frisa que, contudo, modernamente o entendimento
é diametralmente oposto, e as normas constitucionais são tidas, via de regra,
como portadoras de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
Importa então fixar as características básicas das aludidas normas, o
que, para o autor mostra-se extremamente tormentoso, lembrando que no
direito italiano a Corte de Cassação utilizava-se do modelo do caso a caso,
isto é, cada caso concreto definiria qual o modelo eficacial seria aplicado.
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Este modelo foi utilizado de forma distorcida e causou o esvaziamento de
uma série de normas constitucionais fundamentais. As normas constitucionais
seriam apenas preceitos diretivos ou programáticos, voltadas exclusivamente
ao legislador que poderia até contrariar o texto constitucional. Para esta
corrente, as normas constitucionais apenas adquiriram eficácia plena e assim
tornar-se-iam preceptivas, quando do encontro total entre a constituição formal
e a constituição material. Esta assertiva traz um problema complicado de ser
resolvido: De quem é a competência para aferir este encontro? Do legislativo,
do executivo ou do judiciário?
Outro problema: Qual a validade do ato constituinte? O poder constituinte
nada cria?
Relembrando Calamandrei o autor demonstra o quanto é desacertada
esta tese. Partindo destes pressupostos as normas constitucionais estariam para
as normas infraconstitucionais assim como as normas internacionais para as
normas nacionais. As normas internacionais somente adquirem juridicidade no
âmbito interno das soberanias quando uma norma nacional a internaliza. Assim,
as normas constitucionais somente adquiririam eficácia plena quando e somente
quando uma norma infraconstitucional lhe atribuísse densidade.
Em suma, são de eficácia plena as normas constitucionais que (SILVA,
1998, p. 101) contenham vedações ou proibições; confiram isenções,
imunidades ou prerrogativas; não designam órgãos ou autoridades especiais a
que incumbam especificamente sua execução; não indiquem processos especiais
de sua execução; não exijam a elaboração de novas normas legislativas que
lhes completem o alcance e o sentido, ou lhes fixem o conteúdo, porque já
se apresentam suficientemente explícitas na definição dos interesses nelas
regulados. O autor ressalva que somente será possível compreender a natureza
desta espécie normativa após o enfrentamento das outras espécies. Mesmo
assim o autor as conceitua como “Aquelas (normas) que, desde a entrada em
vigor da constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os
efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações,
que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular” (SILVA,
1998, p. 101). A condição de aplicabilidade destas normas é simplesmente a sua
existência, bem como a do Estado e de seus órgãos.
O enfrentamento das normas constitucionais de eficácia contida inaugurase pela justificativa da adoção da classificação, que assentar-se-ia no fato de
que estas, apesar de serem dotadas de aplicabilidade imediata, aproximandose das normas de eficácia plena, destas distanciam-se na medida em que é
possível a contenção de sua eficácia por meio da intervenção legislativa futura,
daí aproximando-se das normas de eficácia limitada. Contudo esta intervenção
legislativa se dá em restrição ao âmbito eficacial da norma, ao invés de ampliá49

CLÁSSICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL

lo, como se dá com as normas de eficácia limitada.
Estas normas têm necessidade de intervenção do legislador, mas no sentido
de restrição à plenitude eficacial. Pendente esta intervenção, a intervenção a
eficácia continua plena, tendo aplicabilidade imediata e direta. Algumas destas
normas já indicam um conceito ético jurídico como valor social e político a
preservar, valores estes que implicam em limitação à sua eficácia. Sua eficácia
pode ser afastada pela incidência de outras normas constitucionais, diante da
ocorrência de determinados pressupostos, p.e., o estado de sítio.
Para o autor, é possível admitir-se o sistema de contenção eficacial em
comento em função “dos fins gerais e sociais do Estado moderno. Mas este,
ao limitar a autonomia dos sujeitos privados, visa, essencialmente, a tutelar
a liberdade de todos, de modo a que o exercício dos direitos por uns não
prejudique os direitos dos demais”. (SILVA, 1998, p. 114)
As normas de eficácia contida têm natureza de normas imperativas,
positivas ou negativas, limitadoras do Poder Público. O autor as conceitua
como aquelas normas “em que o legislador constituinte regulou suficientemente
os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação
restritiva por parte da competência discricionária do Poder Público, nos termos
que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados”
(SILVA, 1998, p. 116). Trata-se de normas de aplicabilidade imediata e direta,
portanto, portadoras de eficácia plena, que, contudo, pode ser contida pela
imposição de limites presentes fixados pela própria constituição, ou ulteriores,
fixados estes em legislação infraconstitucional.
O tema seguinte é o das normas constitucionais de eficácia limitada. O
autor, escusando-se da construção terminológica encontrada para expressar
sua teoria, introduz a expressão normas constitucionais de princípio. Relembra
que páginas atrás referiu-se a esta espécie normativa subdividindo-a em (a)
normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos; e (b) normas
declaratórias de princípios programáticos.
O autor ressalta que aqui é cabível uma pontual aferição semântica
do termo princípio, a fim de evitar confusões. Na expressão “normas
constitucionais de princípio”, princípio vem no sentido de “início”. Assim,
normas constitucionais de princípios são normas que instituem a gênese do
esquema estrutural de determinado órgão, entidade ou instituição, ficando a
efetiva criação, estruturação ou formação a cargo da lei. Normas constitucionais
de princípios gerais seriam as normas de que derivam logicamente as normas
particulares. Dentro desta categoria incluem-se as normas veiculadoras de
princípios gerais informadores de toda a ordem jurídica, como, v.g., o art. 5º, I
(isonomia), II (legalidade), XXXVI (irretroatividade das leis), e art. 17, que trata
da organização partidária. A distinção eficacial entre normas constitucionais de
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princípio e normas constitucionais de princípios gerais está em que aquelas são
de eficácia limitada e aplicabilidade indireta, enquanto que estas são de eficácia
plena e aplicabilidade imediata e direta.
Referindo-se aos princípios gerais do direito constitucional, o autor,
com base nas lições de Pinto Ferreira os afirma enquanto “fórmulas básicas
ou postos-chaves de interpretação e construção teórica do constitucionalismo”
(SILVA, 1998, p. 120).
No que diz respeito às normas constitucionais de princípio institutivo,
estas tem como característica essencial o fato de indicar uma legislação futura
que lhes complete a eficácia e lhes dê efetiva aplicação. Quanto ao conceito,
o autor aduz que estas normas são “aquelas através das quais o legislador
constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos,
entidades ou instituições, para que o legislador ordinário os estruture em
definitivo, mediante lei” (SILVA, 1998, p. 126)
Mas afinal qual o desenho da eficácia limitada? Para responder este
questionamento, alguns questionamentos merecem respostas. São eles:
a) Inaugurada a vigência da constituição, quais os efeitos jurídicos
disparados por estas normas?
b) Tem início de vigência concomitantemente com a constituição, ou
sua vigência inaugura-se apenas com a entrada em vigor da legislação
integrativa?
c) Estas normas importam em repelência de pronto da legislação anterior
à nova ordem constitucional, ou esta somente se verifica com a edição da
legislação integrativa?
d) Que importância construtiva têm elas na ordem jurídica ulterior?
e) Uma lei ulterior que as contrarie será inconstitucional?
O autor promete responder estas indagações. Para inaugurar a empreitada
propõe uma subdivisão desta categoria normativa em duas subespécies, a saber,
normas impositivas e normas facultativas. As impositivas são as que determinam
ao legislador a emissão de uma legislação integrativa. Já as facultativas, como
o próprio nome diz, outorgariam ao legislador a possibilidade de instituir ou
regular a situação nelas delineadas. Esta subdivisão induz ao entendimento de
que para as impositivas seria possível obrigar ao legislativo a legislar, e que
para as facultativas seria impossível impor esta exigência. Acontece que seja
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numa ou noutra hipóteses, é impossível impor ao legislador a obrigatoriedade
de exercício de suas competências em função da existência do princípio da
discricionariedade do legislador. Neste cenário, tem-se que a resposta à primeira
indagação é a de, uma vez inaugurada a vigência da constituição, os efeitos
jurídicos disparados por estas normas são praticamente inexistentes. Salvo pelo
fato de que, ao iniciar-se a vigência de uma constituição como a nossa, grande
parte da legislação integrativa já está em vigor, e assim, surge a proibição do
retrocesso, evitando que esta legislação seja revogada, pura e simplesmente.
Neste caso, já se torna possível a aferição da constitucionalidade da revogação.
Do acima afirmado decorre que o autor, respondendo à segunda
indagação, defende a idéia de que a vigência destas tem início concomitante
com a vigência da CF. O problema suscitado na indagação em verdade traduz
confusão entre vigência e eficácia. Se a norma encontra-se na constituição sem
ter fixado termo inicial de seu vigor, não se há de discutir quanto a esta questão.
Inaugurada a vigência da CF, e sendo esta um sistema de normas jurídicas, a
conexão de sentido entre uma realidade social e a um determinado conteúdo
axiológico, salvo as exceções expressas em seu texto, todo o seu conteúdo tem
vigência uniforme.
Quanto à terceira indagação, qual seja, a de saber se estas normas importam
em repelência de pronto da legislação anterior à nova ordem constitucional, ou
esta somente se verifica com a edição da legislação integrativa. Eis as soluções.
Se forem confirmativas de situações preexistentes, esta permanece reconhecida
como era, até que a lei integrativa lhe imponha a alteração prevista. Lado outro,
se traçam esquemas novos ou contrários, revogam normas anteriores.
No que tange à quarta indagação, qual seja, aquela atinente à importância
construtiva têm elas na ordem jurídica ulterior, tem-se que estas normas, apesar
de minguados efeitos jurídicos, limitam a atuação do legislador, circunscrevendo
determinados comportamentos legislativos.
A última das cinco indagações inauguralmente propostas não foi
expressamente respondida pelo autor, qual seja: se uma lei ulterior que as contrarie
será inconstitucional? Todavia, partindo das premissas invocadas pelo próprio
autor, não há como não se concluir que uma lei ulterior que contrarie uma norma
desta estirpe será inconstitucional. Isto é afirmado, pois, se a norma constitucional
está em vigor, ela dispara pelo menos uma eficácia dita “negativa”, traduzida
justamente na proibição de edição de normas inferiores contrárias a ela.
Adentrando agora no tema das normas constitucionais de princípio
programático, o autor passa pela demonstração do embate entre o liberalismo e
o intervencionismo, ressaltando que esta tensão de idéias repercute diretamente
no texto constitucional. Esta repercussão é percebida nitidamente quando em
revista ao conteúdo da Carta Política verifica-se a convivência de disposições
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relativas aos direitos dos trabalhadores, quanto à estrutura da economia, bem
como aos direitos de cidadania. (136) Este acervo de disposições constitucionais
representaria o conteúdo social da CF, do qual decorre o conceito de Constituição
Dirigente, sendo a nossa CF um grande exemplo deste modelo. O autor fixa
assim o conceito de normas programáticas:
“... aquelas normas constitucionais através das quais o constituinte,
em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses,
limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus
órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos) como
programas das respectivas atividades, visando a realização dos fins
sociais do Estado”. (SILVA, 1998, p. 138)
Para o autor esta categoria de normas encontrar-se-iam entre as normas
de eficácia limitada. O autor afirma que em edições anteriores de seu trabalho
defendia o caráter imperativo e vinculativo das normas programáticas, contudo,
por influência, principalmente, alemã, vem mudando de idéia, e agora as vê,
com Canotilho, como “linhas programáticas dirigidas ao legislador, e não como
autênticas normas jurídicas imediatamente preceptivas e directamente aplicáveis
pelos tribunais ou quaisquer outras autoridades”. (SILVA, 1998, p. 139)
Aqui o autor assume a posição de que para as normas programáticas
veiculadoras de direitos sociais inexiste a necessidade de intervenção legislativa
como pressuposto para a efetividade destes direitos.
Comparando a ordem constitucional anterior com a atual, o autor afirma
que esta é mais incisiva e clara na fixação de diretrizes que têm por fim o
atingimento da justiça social. Ao fixar como princípios da ordem econômica a
defesa do consumidor, do meio ambiente, a redução das desigualdades sociais e
regionais e a busca do pleno emprego, está-se demonstrando que o capitalismo
deve humanizar-se. Além disso, traz uma série de mecanismos para a eficácia
destes dispositivos. A questão é que tudo fica dependendo de aplicação, sendo
que estes dispositivos devem ser compreendidos como valores-fins que devem
ser tomados em conta para a aplicação de normas definidoras de direitos sociais.
Prosseguindo, a autor afirma que não se confundem as normas programáticas
e os princípios. O fundamento para esta asserção é o de que normas são
fundamentos de agir ou não agir, enquanto princípios são fundamentos de regras.
Os princípios são “núcleos de condensações nos quais confluem valores e bens
constitucionais” (SILVA, 1998, p. 142). Lembra a distinção de Canotilho quanto
a princípios jurídicos fundamentais e princípios políticos constitucionalmente
conformadores. Os princípios jurídicos fundamentais não se reduziriam a meros
princípios gerais do direito, nem a regras jurídicas gerais. Integrantes do direito
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positivo são fontes do direito constitucional. Foram “historicamente objetivados
e progressivamente introduzidos na consciência jurídica geral” e “encontram
uma recepção expressa ou implícita no texto constitucional”. “Pertencem
à ordem jurídica positiva e constituem um importante fundamento para a
interpretação, conhecimento e aplicação do direito positivo” (SILVA, 1998, p.
143). Já os princípios políticos constitucionalmente conformadores são “os que
explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte, nos
quais se condensam as opções políticas fundamentais e se reflete a ideologia
inspiradora da constituição” (SILVA, 1998, p. 143). Devem influenciar tanto a
criação quanto a aplicação do direito. São princípios programáticos em termos
de conteúdo, mas são imediatamente vigentes e diretamente aplicáveis.
Traduz norma-fim a determinação constitucional de que a ordem econômica
e social tem por fim realizar a justiça social. Os demais princípios destas ordens
preordenar-se-iam como princípios-condição, sem que lhes seja retirada a
eficácia plena e direta (SILVA, 1998, p. 144). Vinculadas a estes princípios
estão as normas definidoras de direitos sociais. Algumas destas fazem expressa
referência à necessidade de concretização legislativa, outras nada trazem a este
respeito. Não obstante, tanto umas quanto as outras são possuidoras de eficácia
plena e aplicabilidade imediata, justamente me função de sua conexão sistêmica.
Com estas considerações refuta, com Canotilho, a idéia de que estas regras
seriam destituídas de judiciabilidade. Reafirma então que as referidas normas
representam “um compromisso entre as forças políticas liberais e tradicionais e
as reivindicações populares de justiça social”. (SILVA, 1998, p. 145)
Traçando um panorama de nossas constituições aduz que as Constituições
de 1937, 1946, 1967 e 1969 seguiram a de 1934. O grande passo foi dado pela
de 1988. Segundo o autor, apesar de existirem normas desta estirpe distribuídas
por todo o texto constitucional, verifica-se uma maior concentração destas nos
Títulos VII e VIII. Para encerrar o ponto, fixa algumas características básicas
desta espécie normativa.
“I - São normas que têm por objeto a disciplina dos interesses
econômico-sociais, tais como: realização da justiça social e existência
digna; valorização do trabalho; desenvolvimento econômico; repressão
ao abuso do poder econômico; assistência social, intervenção do Estado
na ordem econômica, amparo à família; combate à ignorância, estímulo
à cultura, à ciência e à tecnologia.
II - São normas que não tiveram força suficiente para se desenvolver
integralmente, sendo acolhidas, em princípio, como programa a ser
realizado pelo Estado, por meio de leis ordinárias ou de outras providências.
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III - São normas de eficácia reduzida, não sendo operantes relativamente
aos interesses que lhe constituem objeto específico e essencial, mas
produzem importantes efeitos jurídicos, como teremos oportunidade de
mostrar.” (SILVA, 1998, p. 150/151)
O autor aduz que parte da doutrina vê os direitos sociais não como
verdadeiros direitos, mas como garantias institucionais. Com este pensamento,
o autor não concorda, reafirmando a natureza fundamental dos direitos sociais
afirmando-os como direitos fundamentais do homem-social.
J.A. da Silva refuta a tese de que as normas programáticas careceriam
de juridicidade. Aqui ele traz em abono a esta refutação a idéia de que, se pelo
menos existe a proibição de retrocesso e de contrariedade, fica evidenciada
a juridicidade do preceito. Mencionando Pontes de Miranda, as normas
programáticas “procuram dizer para onde se vai, buscando atribuir fins ao
Estado, esvaziado pelo liberalismo econômico” (SILVA, 1998, p. 155).
Estas normas programáticas traduziriam uma tentativa de superação da
democracia formal para o atingimento da democracia substancial. Encontramse assim, na base do regime político. O autor ressalta a eficácia interpretativa
das normas programáticas, na medida em que no âmbito do conteúdo destas
percebe-se prestígio a valores. A legislação futura, assim como a administração
publica e a jurisdição, está condicionada pela eficácia condicionante das normas
programáticas.
No que diz respeito às condições gerais de aplicabilidade, afirma o autor que:
Como normas de eficácia limitada, sua aplicação plena, relativamente aos
interesses essenciais que exprimem os princípios genéricos e esquemáticos,
depende de emissão de uma normatividade futura, em que o legislador
ordinário, integrando-lhes a eficácia, mediante lei ordinária ..., lhes dê a
capacidade de execução em termos de regulamentação daqueles interesses
visados. Muitas, contudo, podem ser aplicadas independentemente de lei,
mas por meio de outras providências, como aquela que visa o amparo da
cultura pelo Estado”. (SILVA, 1998, p. 163/164)
Concluindo a questão, afirma que as normas programáticas têm eficácia
imediata, direta e vinculante, na medida em que estabelecem um dever para o
legislador ordinário; condicionam a legislação futura; informam a concepção
de Estado e da sociedade e inspiram sua ordem jurídica; constituem sentido
teleológico para a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas;
condicionam a atividade discricionária da administração e do judiciário; criam
situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou de desvantagem.
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LEVANDO OS DIREITOS A SÉRIO
Ronald Dworkin
Graziella Ferreira Alves11*
Essas linhas dedicam-se a análise do Capítulo 2 da obra “Taking Rights
Seriously” (“Levando os Direitos a Sério”), escrita em 1977 por Ronald
Dworkin, filósofo do Direito norte-americano, atualmente professor na New
York University School of Law, nascido em 11 de dezembro de 1931 em
Worcester, Massachusetts. Dworkin estudou em Harvard e em Oxford, onde
posteriormente foi sucessor de H. L. Hart, de quem sofreu grande influência e
desenvolveu debates acerca do positivismo jurídico.
O Capítulo 2 objeto do presente estudo foi intitulado “O modelo de regras
I”, momento em que Dworkin inicia a argumentação acerca da diferenciação,
para o direito, entre princípios e regras. Primeiramente apresenta justificativas
pela importância do estudo do tema, de se tentar trabalhar definições e conceitos
sobre o que é o direito e sobre o que é uma obrigação jurídica.
Mais que as justificativas apresentadas pelo autor, percebe-se que
relevância do debate tem consequências diretas na aplicação do direito. Um
magistrado, ao julgar o caso concreto, faz uso apenas de regras positivadas?
Sempre, em todos os casos, haverá apenas a aplicação da lei? Ou existem outros
comandos a serem observados, que poderiam ser chamados de princípios? Tais
princípios fazem parte da estrutura do Direito, ou estariam fora do sistema?
Como fazer a diferenciação entre princípios e regras?
Para responder a tais questionamentos, Dworkin faz uma sucinta análise
acerca dos fundamentos básicos do positivismo jurídico de John Austin e
Herbert Hart, autores importantes que discorreram sobre a estrutura do direito.
Em seguida, apresenta sua tese diferenciando princípios de regras, e segue nos
demais tópicos tecendo sua argumentação que fundamenta tal distinção.
O pensamento de Dworkin sobre a distinção entre princípios e regras
influenciou inúmeros outros autores, dentre eles Robert Alexy e Humberto
Ávila, os quais também se dedicaram a discorrer sobre o tema.
O presente estudo tem como objetivo fazer uma análise crítica acerca do
modelo de regras apresentado por Dworkin, bem como facilitar ao acadêmico
do direito um melhor contato com tão importante e envolvente obra.
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a) Questões embaraçosas
Nesse tópico inicial, Dworkin relata a dificuldade dos operadores do direito
em definirem conceitos sobre o que é o “direito” e o que é “obrigação jurídica”.
Sustenta a importância dessas definições para a interpretação e aplicação do
próprio direito pelos juristas: “Esses conceitos estão profundamente enraizados
na estrutura das nossas práticas políticas – eles não podem ser deixados de lado
como se fossem cigarros ou chapéus” (DWORKIN, 2002, p. 26).
Cita que os nominalistas12 ignoram esses problemas, pois pretendem se
livrar dos conceitos. Entendem erroneamente que os juristas, quando dizem “o
direito”, estão fazendo referência apenas a um “conjunto de regras atemporais,
estocadas em algum depósito conceitual à espera de que os juízes as descubram”
(DWORKIN, 2002, p. 25-26), e que quando os juristas tratam de “obrigações
jurídicas”, estão se referindo “às cadeias invisíveis que, de algum modo, essas
misteriosas regras tecem” a sua volta (DWORKIN, 2002, p. 25-26).
Os nominalistas denominam tais regras e cadeias por “teoria mecânica
do direito”. Todavia, Dworkin afirma que não há juristas que defendam tais
conceitos, não sendo adeptos de tal teoria, pois tem outras concepções acerca da
teoria do direito e falam “de leis que mudam e evoluem e de obrigações legais
que às vezes são problemáticas” (DWORKIN, 2002, P. 26). É o exemplo da
teoria do positivismo jurídico.
Na realidade, o autor pretende informar ao leitor que o Direito é dinâmico,
que sofre influência das mudanças sociais, que deve ser aplicado levando-se em
consideração o caso concreto, e não ser considerado como um sistema fechado,
estanque e imutável de normas.
Dworkin passa a discorrer sobre o positivismo jurídico de John Austin
e H. L. Hart, para expor sua tese, contrapondo-se a esses autores em muitas
concepções, sobretudo acerca da existência dos princípios no direito.
1. POSITIVISMO
Dworkin afirma que o positivismo jurídico é como um esqueleto, com
preceitos chaves, mas que existem diferentes versões acerca do positivismo,
o que seria a “carne” distribuída pelo esqueleto: “A carne é distribuída
diferentemente por diferentes positivistas e alguns chegam mesmo a rearranjar
os ossos” (DWORKIN, 2002, p. 29).
Segundo o autor, os preceitos chaves do positivismo jurídico (esqueleto)
seriam:
O Nominalismo é doutrina que não considera as espécies existentes, senão por seus nomes, ou
segundo o uso deles (Encyclopaedia Britannica do Brasil).
12
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(a) o entendimento de que o direito de uma determinada sociedade é
um conjunto de regras específicas utilizado direita ou indiretamente por essa
sociedade com a finalidade de se determinar qual comportamento do membro
da comunidade será penalizado ou qual o comportamento desejado pelo poder
público. Essas regras específicas poderiam ser identificadas e distinguidas com
auxílio de critérios objetivos, de “testes” que não analisam o seu conteúdo, mas
com a maneira pela qual foram adotadas ou formuladas. Seriam os “testes de
pedigree”;
(b) o conjunto dessas regras jurídicas tem extensão igual com o Direito
(ocupam o mesmo espaço), ou seja, há identificação dos conceitos: Direito =
conjunto de regras jurídicas. Portanto, em caso de lacuna nesse sistema jurídico,
a solução não será mediante o Direito, mas pelo “discernimento pessoal” do
juiz (DWORKIN, 2002, p. 28);
(c) o conceito de obrigação jurídica assemelha-se a dizer que houve
subsunção do fato à norma e que, na ausência de uma regra jurídica válida não
existiria obrigação jurídica.
Dworkin afirma que as diferentes versões do positivismo divergem
principalmente na descrição do teste fundamental de pedigree13 que uma regra
deve satisfazer para ser considerada uma regra jurídica. Inicia a análise das
diferentes abordagens sobre o positivismo de John Austin e H. L. Hart.
Informa que, para Austin, toda regra é uma ordem de caráter geral e que
um indivíduo está submetido a uma regra se ele for passível de penalidade
caso a desobedeça. Critica o modelo de Austin por ser extremamente simples.
Questiona como identificar, em comunidades complexas, quem é o soberano
com competência para editar as ordens gerais e quais as diferenças entre o
direito e as ordens gerais de um gângster, já que Austin define uma obrigação
como sujeição à ameaça da força.
Afirma que para H. L. Hart a visão de positivismo é mais complexa.
Hart fez a distinção entre regras primárias e secundárias. As regras primárias
prescrevem direitos e deveres, o que poderia ser entendido como o direito
material. As regras secundárias prescrevem formalidades e competências para
as regras primárias, o que poderia ser entendido como o direito formal.
Hart defende, diferentemente de Austin, que a regra obriga, e não apenas
compele; ela estabelece um padrão de comportamento que se impõe aos que a
ela estão submetidos pela autoridade da norma. Existiriam duas fontes para a
autoridade de uma regra: (a) pode tornar-se obrigatória por aceitação do padrão
de conduta pelo grupo, como os costumes; (b) pode tronar-se obrigatória por
O teste de pedigree poderia ser comparado ao teste de constitucionalidade formal de uma
norma, se ela foi produzida adequadamente, por todos os trâmites legalmente exigidos, pelas
autoridades competentes, etc.
13
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força de determinação da regra secundária. Apresenta, então, o conceito de
“regra secundária fundamental”, que estipula como as regras jurídicas devem
ser identificadas e produzidas. A Constituição poderia ser um exemplo de regra
secundária fundamental.
Dworkin afirma que Austin e Hart reconhecem que as regras jurídicas
possuem limites imprecisos (“textura aberta”), e que os casos difíceis são
resolvidos pelo poder discricionário dos juízes, ante a lacuna ou abertura da regra.
2. REGRAS, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS
Dworkin afirma neste tópico que vai fazer um ataque ao positivismo
de Hart, sobretudo no modo de resolução dos casos difíceis, os hard cases.
Argumenta que particularmente na resolução desses casos mais difíceis,
os juízes recorrem a padrões que não funcionam como regras, mas operam
diferentemente, como princípios, políticas e outros tipos de padrões. Nesse
momento, então, inicia sua argumentação acerca da diferenciação entre
princípios e regras.
Inicialmente, informa que existem diferentes acepções para o termo
“princípios”, quais sejam: (a) o termo genérico, que indica todo o conjunto de
padrões que não são regras; (b) o termo utilizado como política, ou seja, padrão
que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum
aspecto econômico, político ou social da comunidade; e, por fim, (c) princípio
em sentido estrito, que seria o padrão que deve ser observado porque é uma
exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade.
Uma ponderação faz-se necessária: os exemplos utilizados por Dworkin
para explicar a existência desses padrões superiores (princípios) foram buscados
no contexto jurídico norte-americano. Todavia, serão aqui apresentados posto
que o que se busca com eles é a ideia de princípio, e não o contexto normativo
em si, que é totalmente diferente do contexto brasileiro.
O primeiro exemplo trazido por Dworkin é o caso Riggs contra Palmer
(New York, 1889). Trata-se do neto que assassina o avô para receber a herança. Se
as normas sucessórias (norte-americanas) fossem interpretadas literalmente e se
sua eficácia e efeito não pudessem, de modo algum, em quaisquer circunstâncias
ser limitados ou modificados, o assassino receberia a herança, o que produziria
injustiça. Os julgadores acabaram decidindo pelo não recebimento da herança
pelo assassino, e buscaram argumentos “além” das regras para tal decisão.
Dworkin utiliza esse exemplo para demonstrar o que seria um hard case:
aquele caso em que a aplicação pura e simples da legislação positivada possa
produzir injustiça. Nesses casos, o julgador deve ir além das regras e utilizarse de padrões verificados que seriam muito diferentes dos padrões de regras
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jurídicas, como “a máxima velocidade legalmente permitida na auto-estrada é
noventa quilômetros por hora” (DWORKIN, 2002, p. 39). São padrões diferentes
porque são princípios jurídicos e não regras jurídicas. A diferença é de natureza
lógica: distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem.
O autor expõe, então, seu conceito de aplicação das regras: a teoria
do “Tudo ou Nada”: as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada –
dados os fatos que uma regra estipula, as consequências jurídicas se seguem
automaticamente. Incide ou não incide, mesmo que a regra tenha exceções.
Segundo Dworkin, o princípio, por sua vez, norteia, mas necessita de
uma decisão particular, não estabelece condições que tornem sua aplicação
automática. São padrões mais elevados que as regras. Possuem “peso” ou
“importância”, ao contrário das regras, que são válidas ou inválidas.
Em caso de colisão de regras, uma será excluída do sistema pelos critérios
de antinomia de normas (especialidade, cronológico, etc.). Em caso de colisão
de princípios, haverá ponderação e um prevalecerá, mas o outro permanece no
sistema, não será considerado inválido. Portanto, para Dworkin as regras seriam
aplicáveis ao modo “tudo ou nada” e os princípios mediante flexibilidade e
ponderação na aplicação.
3. OS PRINCÍPIOS E O CONCEITO DE DIREITO
Se princípios são padrões diferentes das regras e desempenham
importante papel nas decisões jurídicas, principalmente dos casos difíceis,
segundo o autor duas possibilidades se vislumbram: (a) os princípios jurídicos
podem ser tratados da mesma maneira que as regras jurídicas, ou seja, possuem
obrigatoriedade de lei e devem ser levados em conta por juízes e aplicadores do
direito (Direito = princípios + regras); ou (b) reconhecer que os princípios não
são de observância obrigatória, no mesmo sentido que algumas regras o são. Os
princípios, neste caso, estariam além (fora) do Direito. As decisões do exemplo
citado não passam de ato de poder discricionário do juiz.
A escolha dessas duas possibilidades tem consequência para a análise
da obrigação jurídica. Trata-se da escolha entre dois conceitos de um princípio
jurídico (aceitar ou não como obrigatório), ou seja, estar ou não dentro do
sistema jurídico.
Austin, Hart e outros positivistas, segundo Dworkin, certamente
insistiriam nessa última abordagem: os positivistas sustentam que quando
um caso não é coberto por uma regra clara, o juiz deve exercer seu poder
discricionário para decidi-lo mediante a criação de um novo item de
legislação, ou seja, os princípios estariam fora do sistema jurídico, ponto em
que Dworkin discorda.
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4. O PODER DISCRICIONÁRIO
Ainda segundo Dworkin, existem diferentes acepções do termo,
quais sejam: (a) primeiro sentido fraco: os padrões não podem ser aplicados
automaticamente, posto que exigem o uso de uma capacidade de julgar – o
contexto por si só não é esclarecedor. Exemplo: O tenente ordenou ao sargento
que levasse em patrulha cinco homens mais experientes, não estando claro qual
seria o conceito de “mais experiente”; (b) segundo sentido fraco: uma autoridade
pode tomar uma decisão em última instância, que não pode ser revista nem
cancelada por outra autoridade; (c) sentido forte: em certos assuntos, o decisor
não está limitado pelos padrões de outra autoridade. Exemplo: o sargento
poderia escolher quaisquer cinco homens para uma patrulha, não havendo
quaisquer restrições ou comandos vagos, como os mais experientes.
Quando analisa a doutrina positivista, Dworkin entende que ela utiliza
o poder discricionário no sentido forte: quando um juiz esgota as regras à sua
disposição, não está obrigado por quaisquer padrões derivados da autoridade
da lei. Os positivistas entendem que os princípios não são de observância
obrigatória, assim como as regras, ao que Dworkin contra-argumenta que
também as regras podem não ser consideradas como obrigatórias – rejeição
de regras estabelecidas (pelo common law): “As regras criadas por leis estão
sujeitas à interpretação e reinterpretação” (Dworkin, 2002, 59).
Para Dworkin, os princípios são padrões obrigatórios para as autoridades
de uma comunidade, padrões que regulam suas decisões a propósito de direitos
e obrigações jurídicas. Segundo o autor, os positivistas entendem que os
princípios são padrões extrajurídicos que cada juiz seleciona de acordo com
suas próprias luzes, no exercício de seu poder discricionário, o que seria falso.
5. A REGRA DE RECONHECIMENTO
Adotando-se o entendimento de que os princípios fazem parte do direito e
são de observância obrigatória, para Dworkin há que se abandonar ou modificar
a proposição de que o direito pode ser identificado através de testes, como a
regra do reconhecimento de Hart.
O teste de pedigree (teste que não tem a ver com o conteúdo da norma,
mas com o seu pedigree ou com a maneira pela qual foi adotadas ou formuladas)
não funciona com os princípios, posto que a origem deles não se encontra na
decisão particular do Poder Legislativo ou do Judiciário, mas no entendimento
do que é adequado ao caso concreto como forma de justiça.
Por isso não há se falar em “anulação” ou “revogação” de princípios.
Inadequado falar em princípio válido, porque validade é conceito do tipo “tudo
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ou nada”, apropriado para regras. Adequado é falar em princípio compatível ou
incompatível.
Segundo Dworkin, nenhuma regra de reconhecimento pode fornecer um
teste para identificar princípios. O autor não é capaz de “conceber uma fórmula
qualquer para testar quanto e que tipo de apoio institucional é necessário para
transformar um princípio em princípio jurídico. E menos ainda atribuir uma
certa ordem de grandeza à sua importância” (DWORKIN, 2002, p. 65) e que não
há como catalogar todos os princípios, que seriam incontáveis e se transformam
com grande rapidez.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A teoria da distinção entre princípios e regras tem, de fato, importância
no momento da aplicação e interpretação do direito. O magistrado, no momento
do julgamento do caso concreto deve fazer a análise da melhor solução,
pesando entre a aplicação das regras e dos princípios. De fato, existem casos
que poderiam ser chamados de casos difíceis em que o julgador se vale da
aplicação não apenas das regras positivadas, mas do que Dworkin denomina de
padrões superiores ou princípios.
Alguns autores apresentaram complementos ao pensamento de Dworkin,
tal como Robert Alexy, para quem princípios seriam “mandamentos de
otimização” e as regras seriam sempre ou satisfeitas ou insatisfeitas (ALEXY,
2008). No caso de colisão de princípios, defende, tal como Dworkin, a
ponderação. Humberto Ávila, por sua vez, critica a teoria de aplicabilidade das
regras ao modo “tudo ou nada”, afirmando que a distinção entre princípios e
regras não pode se fundar nesse método (ÁVILA, 2005).
Sobre a diferenciação entre princípios e regras propostas pelo autor,
percebe-se que as teorias por ele desenvolvidas foram de fundamental
importância para as abordagens futuras, em que pese serem pertinentes os
apontamentos e complementações trazidas por demais autores.
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O SISTEMA NORMATIVO
Robert Alexy
Marcelo Rosa Franco14*
Robert Alexy é um dos mais influentes jus-filósofos da atualidade.
Nascido em Oldenburg, Alemanha, em 09 de setembro de 1945, graduou-se em
direito e em filosofia. Na busca por uma definição de direito, sua formação foi
influenciada pelo normativismo de Hans Kelsen e pelo jusnaturalismo de seu
compatriota, o jurista Gustav Radbruch.
Com o fracasso do nazismo e a ascensão do “pós-positivismo”, passou a
se dedicar ao estudo do sistema normativo sob a ótica de uma nova hermenêutica
constitucional, pautada na valorização dos princípios pelos textos constitucionais
e no reconhecimento da normatividade dos mesmos pela ordem jurídica.
Suas principais obras são: Teoria sobre Princípios e Regras, Teoria
da Argumentação Jurídica, Constitucionalismo Discursivo, O Conceito e a
Validade do Direito e o clássico Teoria dos Direitos Fundamentais.
1. A ESTRUTURA DAS NORMAS: REGRAS E PRINCÍPIOS
O sistema normativo compreende um conjunto ordenado de enunciados
diretivos-criativos, os quais se estruturam pelas regras e princípios.
Assim tanto as regras como os princípios são espécies do gênero norma,
uma vez que ambos podem ser formulados através das manifestações deônticas
basilares do dever ser: o permitido e o proibido.
Apesar dessas similitudes, tais elementos de estruturação das normas
apresentam características que os distinguem significativamente, tendo em vista
se tratar de fundamentos para um determinado caso concreto, entretanto, com
aplicabilidade diferenciada.
Um dos fatores distintivos entre regras e princípios é a generalidade. Nesse
contexto, os princípios são normas com alto nível de generalidade; ao passo que
as regras se apresentam como normas de generalidade consideravelmente baixa.
Ademais, regras e princípios se distinguem qualitativamente. Os
princípios determinam que algo deva ser realizado na medida do possível,
considerando as possibilidades existentes numa determinada situação. Nesse
aspecto, os princípios podem ser vistos como “mandamentos de otimização”,
uma vez que podem ser atendidos em níveis variados e, além disso, para serem
satisfeitos dependem de possibilidades fáticas e jurídicas.
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Lado outro, as regras não admitem tal gradação, devendo ser cumpridas
ou não. Se o contexto fático e jurídico permite a idealização de uma regra, a
mesma deve ser cumprida em consonância com sua determinação.
As regras representam as espécies normativas que devem sempre
ser satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra é valida, há de ser observado
aquilo que nela é proposto, nem aquém, nem além, desde que seja jurídico e
faticamente possível.
O marco distintivo entre regras e princípios é que os princípios são
espécies normativas que ordenam a realização de algo na medida do possível, no
limite dos permissivos jurídicos e fáticos existentes. São, portanto mandamentos
de otimização caracterizados pela possibilidade de serem satisfeitos em graus
variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende
somente das condições fáticas, mas também das condições jurídicas.
O traço distintivo é qualitativo, e não de grau, uma vez que toda norma é
uma regra ou um princípio.
O sistema normativo se estrutura nas regras e princípios e se estabelece
por uma ordem firmada na precedência; na prioridade prima facie; e no
sopesamento (ALEXY, 2008).
Outrossim, a diferenciação entre regras e princípios é mais hialina quando
os mesmos se contrapõem, cada um em sua seara. Em tais casos, a aplicação
de duas normas isoladamente pode induzir a resultados inconciliáveis entre si.
Trata-se dos conflitos entre regras e das colisões entre princípios.
2. O CONFLITO ENTRE REGRAS
Quando duas regras entram em choque, a maneira de se apaziguar tal impasse
é por meio da inserção de uma cláusula de exceção apta a dirimir o conflito.
É o que ocorre, por exemplo, na “(...) proibição de sair da sala de aula
antes que o sinal toque e o dever de deixar a sala se soar o alarme de incêndio.
Se o sinal ainda não tiver sido tocado, mas o alarme de incêndio tive soado,
essas regras conduzem a juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si”
(ALEXY, 2008)
Instaurado tal conflito, o mesmo deve ser resolvido através da inclusão
na regra primeva de uma cláusula de exceção, como por exemplo, o ressoar do
alerta de incêndio.
Ocorre que, caso não seja possível a adoção de uma cláusula de
exceção, uma das regras contraditórias poderá ser considerada inválida e
consequentemente extirpada do sistema normativo. Isso porque, ou uma norma
é válida, ou não é. Não se admite a validade de dois juízos concretos de dever
ser concomitantes e conflitantes entre si.
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A maneira pela qual se aplicam as regras é a subsunção. Quando ocorre
a conduta prevista nas regras, deve ser observado exatamente o que a esta
prescreve, nem mais, nem menos. A conduta deve ser subsumida ao suposto de
fato da regra correspondente. Do contrário, caso as condições previstas nesse
suposto de fato não for manifesto, a regra não deve ser aplicada.
Daí surge outro impasse: no caso de concomitância de regras antagônicas,
qual dever ser considerada inválida?
Para solução de tal contenda, aplicam-se as máximas: a) norma posterior
revoga norma anterior; b) norma especial prevalece sobre norma geral; e c)
norma superior sobreleva norma inferior.
3. A COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS
Caso a incompatibilidade se dê entre princípios, um dos dois terá que
ceder. Todavia, ao contrário do que ocorre com as regras, tal abstenção não
implica na invalidade do princípio cedente, mas sim na primazia de um princípio
em relação a outro, numa determinada situação.
Ou seja, enquanto os conflitos entre regras se situam no prisma da
validade, as colisões entre princípios residem na dimensão do peso daqueles.
Quando um princípio sucumbe, a probabilidade de aperfeiçoamento de
outro, não há que se cogitar acerca da declaração de invalidade de um deles;
de sua retirada do sistema normativo; ou ainda da adoção de uma cláusula de
exceção.
Em tais casos, há que se estabelecer uma precedência entre os princípios,
considerando para tanto as nuances do caso concreto. Logo, torna-se possível
aferir qual dos princípios colidentes deve prevalecer naquela circunstância.
Assaz, pode ser que em outra situação diferenciada este mesmo princípio não
prevaleça. Trata-se da precedência condicionada!
Se dois princípios colidem, um dos dois tem que ceder ao outro. Contudo
não há que se falar em invalidade do princípio desprezado, quiçá que no princípio
rejeitado deva que ser introduzida uma cláusula de exceção. A determinação
de qual princípio terá que ceder decorre das circunstâncias jurídicas e fáticas.
Ou seja, no caso concreto os princípios possuem diferentes pesos, sendo que
prevalece o de maior peso.
A exigência de sopesamento decorre da relativização diante das
possiilidades jurídicas, enquanto as máximas de necessidade e de adequação
decorem dos princípios como mandamentos de otimização em face das
possibilidades fáticas. (ALEXY, 2008)
Cumpre ressaltar que as colisões podem ocorrer entre princípios idênticos
ou distintos.
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Quando o exercício de um direito afetar negativamente direito alheio,
pode ocorrer a colisão entre um mesmo princípio, como no trágico ocorrido
do dia 25/09/2009 no Rio de Janeiro, quando um assaltante que mantinha uma
refém rendida em seus braços, após puxar o pino de uma granada foi baleado
na cabeça por um atirador de elite da polícia militar local, vindo a falecer e a
vítima safar-se.
Ou ainda entre princípios distintos, quando em xeque direitos de ordem
diversa, tais como o direito à liberdade de imprensa e de opinião, e o direito à
inviolabilidade da honra e da intimidade.
No caso LeBach (ALEXY, 2008), submetido ao Tribunal Constitucional
Alemão, quatro soldados que faziam a sentinela de um depósito do Exército
Alemão haviam sido assassinados e armas roubadas, nas proximidades da cidade
de LeBach. Após cumprir grande parte da pena, um dos condenados estava na
iminência de sair da prisão, quando a emissora de TV alemã ZDF divulgou um
documentário chamado “o assassinato dos soldados de LeBach”. O condenado
intentou proibir judicialmente a apresentação do documentário sob o argumento de
que seu direito à personalidade seria ofendido e sua ressocialização comprometida.
Diante de tais circunstâncias fáticas e jurídicas, o Tribunal Constitucional Federal
Alemão decidiu proibir a veiculação do programa, por entender que a proteção da
personalidade tem precedência sobre a liberdade de informar.
Em relação ao conceito de princípios, Robert Alexy apresenta três
objeções: 1) a possibilidade de se declarar a invalidade de um princípio para
solucionar uma colisão; 2) a impossibilidade de sopesamento de princípios
absolutos; 3) a amplitude conceitual dos princípios, que abrange todo e qualquer
interesse que possa ser calibrado pela ponderação.
O venerado autor reconhece que concorda que pode haver a colisão entre
princípios, e que o surgimento de um princípio num ordenamento pode resultar
na declaração de sua invalidade em caso de confronto com outro preexistente.
Contudo, a possibilidade de existirem princípios válidos ou inválidos não
desabona a teoria da colisão, mas sim a justifica.
No que tange aos princípios absolutos, o jus-filósofo alemão esclarece
que os mesmos não podem ser substituídos, motivo pelo qual não se lhes aplica
a teoria da colisão.
Já em relação ao conceito de princípio, em razão de sua amplitude pode ser
referir tanto a direitos individuais quanto a interesses coletivos. Nessa segunda
hipótese os princípios determinam a criação ou manutenção de situações que
os satisfaçam, de acordo com condições jurídicas e fáticas que transcendem a
validade ou a satisfação dos direitos individuais.
Por fim, a teoria da colisão dos princípios, por pressupor uma
ponderação vinculada a valores, estaria sujeita ao arbítrio de quem a realiza.
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Consequentemente, o resultado de tal sopesamento pressupõe um enunciado de
preferência condicionado, capaz de gerar insegurança jurídica. Para evitar tal
imbróglio, as ponderações devem se vincular à teoria da argumentação jurídica,
bem como às demais disposições vigentes no ordenamento jurídico.
4. OS PRINCÍPIOS COMO RAZÕES “PRIMA FACIE” E AS REGRAS COMO RAZÕES
“DEFINITIVAS”
Consoante o até aqui exposto, os princípios se caracterizam por exigir
que algo ocorra na medida do possível, de acordo com o permitido pela realidade
fática e jurídica.
Preceitos principiológicos representam normas jurídicas impositivas de
uma otimização que comportam vários graus de concretização, de acordo com
as condições fáticas e jurídicas.
No caso de incompatibilidade, os princípios permitem o sopesamento,
ou balanceamento de valores que possibilitam sua coexistência, sem que isso
implique na invalidade do princípio afastado.
Tal harmonização é possível porque os princípios possuem tão somente
exigências que, em primeira linha, devem ser observadas. Não se trata de um
comando estático, mas sim prima facie, uma vez que se sujeita a adequações
motivadas por comandos externos (fáticos e jurídicos).
Noutro norte, as regras são adstritas aos comandos por elas emanados.
Regramentos se caracterizam por apresentar uma exigência impositiva,
permissiva ou proibitiva que deve ou não ser cumprida. No caso de coexistência
de duas regras antinômicas, não há que se falar em ponderação ou sopesamento de
valores, mas sim em exclusão, uma vez que estas se situam no campo da validade.
Ocorre que, se a determinação contida em uma regra não for passível
de realização nas possibilidades fáticas e jurídicas existentes, é admissível
o estabelecimento de uma cláusula de exceção. Em tal hipótese, ocorre uma
relativização dessa característica categórica das regras.
Todavia tal possibilidade não se confunde com o caráter prima facie
dos princípios, uma vez que não se aplica às regras o critério da precedência,
próprio dos princípios.
5. O SISTEMA NORMATIVO IDEAL
Considerando que o sistema normativo compreende as regras e os
princípios, é possível o questionamento acerca da adoção de um conjunto
normativo idealizado em ambas as estruturas, bem como a adoção de modelos
puros, nos quais prevalecem somente as regras ou somente os princípios.
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No modelo puro de princípios, estes seriam preexistentes, ao passo
que as regras somente surgiriam da fixação de relações de precedência como
resultado de sopesamentos. Ou seja, as regras seriam dependentes dos princípios.
No modelo puro de regras, as disposições normativas não se sujeitam a
sopesamentos, devendo prevalecer o previsto no texto normativo.
Ambos os modais apresentam fragilidades: o primeiro por ser
estritamente qualitativo; já o segundo gradual, não admitindo regulações.
Por conseguinte, o modelo ideal de sistema normativo é aquele misto,
no qual os princípios são positivados pelas regras e estas possuem determinações
decorrentes das exigências de princípios contrapostos.
Insta salientar que nesse modelo combinado de regras e princípios, caso
haja impasse entre essas duas estruturas, considerando que as regras possuem
um menor grau de generalidade e um maior grau de certeza do que os princípios,
elas têm prioridade numa determinada situação real.
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as traduções para o inglês e o alemão da sua obra Teoria dos Princípios.
1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
Inicia o autor aduzindo que hoje mais que ontem imprescindível construir
o sentido e delimitar a função dos princípios jurídicos, estes entendidos como
normas que prescrevem fins a serem atingidos e que servem de fundamento
para a ordem constitucional. Ainda nesta primeira parte da introdução chamase a atenção para o que resolveu chamar de Estado de Princípios, servindo de
provocação ao leitor para pensar sobre o conteúdo e alcance desses.
Neste quadro entendido como de euforia algumas perplexidades se
sobressaltam, em razão disso o texto trabalha questionamentos com o fim de
aclarar determinadas conclusões que não são conclusivas ou pelo menos, não
da forma como está posta na doutrina. A primeira delas é distinguir princípios
de regras e a outra, demonstrar a falta de clareza conceitual na manipulação das
espécies normativas. Ávila menciona que é verdade que o importante não é saber
qual a denominação mais correta desse ou daquele princípio. O decisivo, mesmo,
é saber qual é o modo mais seguro de garantir sua aplicação e sua efetividade.
Logo em seguida, o texto fornece ao leitor uma conclusão que merece
ser guardada na retentiva, diz isto porquanto está ligada ao processo de
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construção do conteúdo de significação da norma jurídica. A transformação dos
textos normativos em normas jurídicas depende da construção de conteúdo de
sentido pelo próprio interprete. Esses conteúdos devem ser compreendidos por
todos aqueles que manipulam o direito e é assim que cresce a importância da
distinção entre as categorias que o aplicador do direito vai manusear. Assim,
o autor então confirma que o trabalho tem por fim, manter a distinção entre
princípios e regras, mas, estruturá-la sob fundamentos diversos dos comumente
empregados pela doutrina.
No texto, o autor revela que os princípios não explicitam apenas valores,
mas também estabelece espécies precisas de comportamentos e, por outro, informa
que as regras também podem ser alvo de ponderações. A partir disso, adverte que o
trabalho irá evidenciar a distinção entre princípios e normas e vai além, apresentará
um novo paradigma para dissociação e aplicação das espécies normativas.
De introito o autor parece antecipar o conteúdo das conclusões
manipulando as palavras da seguinte forma. Enquanto a doutrina diz tal
“coisa”, este estudo irá refutá-la dessa ou de outra forma conforme a seguir
será explicitado. Para cumprir o desiderato o autor irá adotar o seguinte
procedimento: primeiro investigar o fenômeno da interpretação do Direito,
depois propor uma definição de princípios e por fim, examinar as condições de
aplicação dos princípios e regras.
2. NORMAS DE PRIMEIRO GRAU: PRINCÍPIOS E REGRAS
2.1 DISTINÇÕES PRELIMINARES
2.1.1 TEXTO E NORMA
Primeiro: O que são normas? Normas não são textos nem o conjunto
deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de
textos normativos. O intuito do texto é distinguir “dispositivos” de “normas”,
o importante é que não existe correspondência entre norma e dispositivo. É
possível perceber que há normas sem seu correspondente dispositivo e viceversa, para alguns, poderá haver dispositivo sem norma.
2.1.2 DESCRIÇÃO, CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO.
Neste tópico o autor navega por importante tema que é saber qual o alcance
de atuação da “Ciência do Direito” e logo se pode perceber que diferentemente do
que vem sendo adotado pela doutrina o autor entende que a função da “Ciência
do Direito” não pode ser simplesmente de descrever um conceito, posto que a
compreensão de um significado não seja algo incorporado às palavras, mas algo
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que depende do uso e interpretação que fundamentalmente se altera no tempo e
no espaço. Outro ponto questionado de grande importância diz respeito ao fato de
que o significado das palavras postas no texto deve se aproximar da intenção do
legislador, diz-se importante porquanto o autor entender que o “texto” posto não foi
um ato de uma pessoa ou de uma única vontade, mas sim, o processo de positivação
é um ato complexo e que certamente não se finaliza num ato de vontade unívoca. Diz
Ávila que sendo assim, a interpretação não se caracteriza como um ato de descrição
de um significado previamente dado, mas como um ato de decisão que constitui a
significação e os sentidos de um texto. Pode-se então concluir que o interprete não
descreve o significado, mas, constitui o significado existente nos textos.
Aqui o autor trabalha com a presença de dois verbos distintos, a saber:
descrever e construir. Apesar dessa conclusão o autor deixa claro que isso não
quer dizer que as palavras não tenham um significado mínimo pré-concebido.
Há sim significado que nos dá uma compreensão mínima que Miguel Reale
fala em condição a priori intersubjetiva, veja: “Há condições estruturais
preexistentes no processo de cognição, que fazem com que o sujeito interprete
algo anterior que se lhe apresenta para ser interpretado.” (apud Miguel Reale,
2009, p. 33). Após as considerações Ávila informa que na verdade o interprete
não só constrói, mas reconstrói sentido. Daí dizer que interpretar é construir a
partir de algo, por isso significa reconstruir.
Nada obstante as premissas desenhadas, o autor não deixa escapar que
as construções dos significados encontram limites, limites estes determinados
pelo próprio sistema. Os exemplos esclarecem. Não se pode compreender, por
exemplo, “provisória” com “permanente”, “trinta dias”, com “mais de trinta
dias” e assim vai. Conclui então que o decisivo, por enquanto, é saber que a
qualificação de determinadas normas como princípios ou como regras depende
da colaboração constitutiva do intérprete.
2.1.3 PANORAMA DA EVOLUÇÃO DA DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS
Primeiro objetivo: descrever os fundamentos dos trabalhos mais
importantes sobre o tema e, segundo: analisar os critérios de distinção adotados,
de forma objetiva e crítica.
José Esser: princípios são aquelas normas que estabelecem fundamentos
para que determinado mandamento seja encontrado.
Karl Larenz: define princípios como normas de grande relevância para o
ordenamento jurídico, na medida em que estabelecem fundamentos normativos
para interpretação e aplicação do Direito.
Canaris: distinção em duas categorias. A primeira, o conteúdo axiológico:
os princípios, ao contrário das regras, possuiriam um conteúdo axiológico
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explícito e careceriam, por isso, de regras para sua concretização. Segunda, há
o modo de interação com outras normas: princípios, ao contrário das regras,
receberiam seu conteúdo de sentido somente por meio de um processo dialético
de complementação e limitação.
Dworkin: as regras são aplicadas ao modo tudo ou nada. No caso de
colisão entre regras, uma delas deve ser considerada inválida. Os princípios,
ao contrário, não determinam absolutamente decisão, mas somente contem
fundamentos, os quais devem ser conjugados com outros fundamentos
provenientes de outros princípios. Daí a afirmação de que os princípios, ao
contrário das regras, possuem uma dimensão de peso (Dimension of weight).
Alexy: Princípios jurídicos consistem apenas em uma espécie de normas
jurídicas por meio da qual são estabelecidos deveres de otimização aplicáveis
em vários graus, segundo as possibilidades normativas e fáticas.
Os princípios, portanto, possuem apenas uma dimensão de peso e não
determinam as consequências normativas de forma direta, ao contrário das regras.
No caso de colisão entre as normas de princípios, a solução não se
dá pela prevalência de um sobre o outro, mas, em função da ponderação
entre os princípios colidentes, em função da qual um deles, determinadas as
circunstâncias concretas, recebe a prevalência. A teoria de Alexy difere de
Dworkin não podendo ser baseada na regra do tudo ou nada. E deve, então,
resumir-se em dois fatores segundo Humberto Ávila, o primeiro diferença
quanto à colisão, na medida em que os princípios colidentes apenas tem sua
realização normativa limitada reciprocamente, ao contrário das regras, cuja
colisão é solucionada com a declaração de invalidade de uma delas ou com
a abertura de uma exceção que exclua a antinomia. Difere também quanto à
obrigação que instituem, já que as regras instituem obrigações absolutas, não
superadas por normas contrapostas, enquanto os princípios instituem obrigações
prima facie, na medida em que podem ser superadas e derrogadas em função de
outros princípios colidentes.
3. CRITÉRIOS USUAIS UTILIZADOS PELA DOUTRINA PARA CRIAR A DISTINÇÃO
3.1 CRITÉRIOS DE DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS
3.1.1 CRITÉRIO DO “CARÁTER HIPOTÉTICO-CONDICIONAL”
Os princípios poderiam ser distinguidos das regras pelo caráter
hipotético-condicional, pois, para eles, as regras possuem uma hipótese e uma
consequência que predeterminam a decisão, sendo aplicadas ao modo se, então;
os princípios apenas indicam o fundamento a ser utilizado pelo aplicador para
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futuramente, encontrar a regra aplicável ao caso concreto. Assim a regra traduzse num elemento frontalmente descritivo e o princípio, estabelece uma diretriz.
3.1.1.1 CRÍTICA
O critério adotado é impreciso. Essa ideia de que a norma que institui
um princípio indica o primeiro passo para a obtenção ulterior da regra não
fornece fundamentos que indiquem o que significa dar um primeiro passo para
encontrar a regra. Princípio sendo o primeiro passo e a regra o último para a
descoberta do conteúdo normativo é imprecisa porquanto se observa um critério
temporal de aplicação. Conclui o autor nessa primeira crítica que: o conteúdo
normativo de qualquer norma depende de possibilidades normativas e fáticas a
serem verificadas no processo mesmo de aplicação. Em segundo lugar porque a
existência de uma hipótese de incidência é questão de formulação linguística
e, por isso, não pode ser elemento distintivo de uma espécie normativa.
Para demonstrar que HI é formulação linguística, veja: se o poder estatal
for exercido, então deve ser garantida a participação democrática (princípio
democrático). E ainda, se for desobedecida a exigência de determinação da
hipótese de incidência de normas que instituem obrigações, então o ato estatal
será considerado inválido. (princípio da tipicidade)
Como contraponto argumenta o autor em terceiro lugar que mesmo que
determinado dispositivo tenha sido formulado de modo hipotético pelo Poder
Legislativo, isso não significa que não possa ser havido pelo intérprete como um
princípio. O que se observa é que não se pode identificar a norma constitucional
antes da interpretação e essa relação deve ser, nos limites textuais e contextuais,
coerentemente construída pelo próprio interprete. Vide o trabalho do autor na
formulação de hipóteses que demonstram que os dispositivos ora assumem
feição de regras e ora de princípios.
Dispositivo constitucional: (se) aumento ou instituição de tributo
= (então) lei.
Regra: se o aplicador entendê-lo como mera exigência de lei em
sentido formal.
Princípio: se o aplicador enfocar aspecto teleológico e concretizá-lo como
instrumento de realização de valor liberdade para permitir o planejamento
tributário e segurança para garantir a previsibilidade e proibir a edição de
regulamentos que ultrapassem os limites legalmente traçados.
Dispositivo constitucional: (se) se houver aumento ou instituição de
tributo = (então) só atinge fatos ocorridos após o início da vigência da lei
Regra: se o aplicador entender como mera exigência de publicação de lei
antes da ocorrência do fato gerador do tributo.
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Princípio: se o aplicador concretizá-lo com a finalidade de realizar o valor
segurança para proibir o aumento de tributo dentro do mesmo exercício financeiro
em que o fato gerador já iniciou ou confiança para proibir o aumento individual
de alíquotas quando o Executivo publicou decreto prometendo baixá-las.
Dispositivo constitucional: (se) aumento ou instituição de tributo =
(então) só pode haver cobrança no exercício seguinte àquele em que haja
sido publicada a lei que os criou ou aumentou
Regra: se o aplicar entender como mera exigência de publicação da lei
antes do início do exercício financeiro da cobrança.
Princípio: se o aplicador concretizá-lo com a finalidade de realizar o
valor previsibilidade.
Conclui o autor que o qualificativo de princípio ou regra depende do uso
argumentativo e não da estrutura hipotética.
3.1.2 CRITÉRIO DO “MODO FINAL DE APLICAÇÃO”
Segundo a corrente que distingue regras e princípio pelo modo final
de aplicação as regras são aplicadas de modo absoluto tudo ou nada e os
princípios, de modo gradual mais ou menos.
3.1.2.1 CRÍTICA
Aqui o autor propõe uma reformulação. Como já dito, é preciso deixar claro
que o modo de aplicação não está determinado pelo texto objeto da interpretação,
mas sim de conexões axiológicas que são construídas pelo intérprete.
Vide novamente exemplos de normas que indicam um modo absoluto de
aplicação, mas que com a consideração a todas as circunstâncias terminam por
exigir um processo complexo de ponderações.
Norma: art. 224 Código Penal – crime estupro – presunção incondicional
de violência – vítima idade inferior a 14 anos.
Regra: se for praticada uma relação sexual com menor de 14 anos, então,
deve ser presumida a violência por parte do autor.
Exceção ao tudo ou nada: STF – aplicação ao caso em concreto
– atribuição de circunstâncias particulares não previstas pela norma –
aquiescência da vítima ou a aparência física e mental de pessoa mais velha –
não configuração do tipo penal.
Note que houve ponderação num caso que seria tipicamente de aplicação
do tudo ou nada.
Norma: art. 37, II da CF – investidura em cargo público – aprovação
prévia em concurso público.
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Regra: se for feita admissão de funcionário público, então, essa
investidura deverá ser precedida de concurso público. O responsável pela
contratação incorre em ato de improbidade administrativa.
Exceção ao tudo ou nada: STF – aplicação ao caso em concreto –
atribuição de circunstâncias particulares não previstas pela norma – inexistente
qualquer prejuízo para o Município em decorrência desse caso isolado –
contrário ao razoável a abertura de concurso público para única admissão para
o exercício de atividade de menor hierarquia.
Norma: tributação federal SIMPLES – ingresso no regime – proibição de
importação de produtos estrangeiros
Regra: se fosse feita importação, então, a empresa seria excluída do
SIMPLES.
Exceção ao tudo ou nada: Conselho de Contribuintes – importação de
quatro pés de sofá – violação ao razoável – manutenção no regime – estímulo à
produção nacional não afetada
Após estes exemplos conclui o autor: “Vale dizer: a distinção entre
princípios e regras não pode ser baseada no suposto método tudo ou nada de
aplicação de regras, pois também elas precisam, para que sejam implementadas
suas consequências, de um processo prévio – e por vezes, longo e complexo
como o dos princípios – de interpretação que demonstre quais as consequências
que serão implementadas.” (ÁVILA, 2009, p. 48).
3.1.3 CRITÉRIO DO “CONFLITO NORMATIVO”
Distinção pelo modo como funcionam em caso de conflito normativo, a
antinomia entre as regras consubstancia verdadeiro conflito, a ser solucionado
com a declaração de invalidade de uma das regras com a criação de uma exceção
e entre os princípios, consiste num embricamento a ser decidido mediante uma
ponderação que atribui uma dimensão de peso a cada um deles.
3.1.3.1 CRÍTICA
Não é correto dizer que a ponderação é método privativo de aplicação
dos princípios e nem que os princípios possuem uma dimensão de peso. Os
exemplos a seguir mostram que as regras entram em conflito e não perdem a
validade e a solução para o conflito depende da atribuição de peso.
Conflito: Norma 1: médico deve dizer toda a verdade para seu
paciente – Norma 2: médico deve utilizar todos os meios para curar seu
paciente
O que fazer na hipótese em que dizer a verdade sobre a doença ao paciente
irá diminuir suas chances de cura em razão do abalo emocional? A resposta
indica que a decisão envolve uma atividade de sopesamento entre as razões.
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Conflito: Norma 1: proibição de concessão de liminar contra a
Fazenda Pública (art. 1º da Lei 9.494/1997) – Norma 2: O Estado deve
fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que
não puderem provar as despesas com os referidos medicamentos (art. 1º
Lei Estadual 9.908/1993)
Diante do conflito instaurado, não é necessário declarar a nulidade de uma
das regras, nem abrir uma exceção a uma delas. Não há exigência de colocar uma
regra dentro e outra fora do ordenamento jurídico. O julgador, ante o conflito,
deverá atribuir o peso maior a uma das regras em razão do fim almejado.
Conflito: regra e suas exceções
O autor revela que pode haver conflito entre uma regra e uma regra de
exceção que pode estar prevista ou não no ordenamento jurídico e esse trabalho
de decisão por uma ou outra norma é também um exercício de valoração de
razões ou de ponderação.
O aplicador atribui uma dimensão de peso maior a uma das regras e
decide haver maiores razões para a aplicação da exceção em detrimento da
regra. Diz-se ainda que o relacionamento entre regras gerais e excepcionais e
entre princípios que se imbricam não difere quanto à existência de ponderações
de razões, mas quanto à intensidade da contribuição institucional do aplicador.
Conflito: regras de conteúdos semânticos abertos (Estado de Direito,
certeza do Direito, democracia)
O intérprete terá que examinar várias razões contra e a favor da
incidência da regra.
O aplicador terá que examinar a finalidade da regra e somente a partir de
uma ponderação de todas as circunstâncias do caso pode decidir que elemento
de fato tem prioridade para definir a finalidade normativa.
Conflito: aplicabilidade de precedentes
A atividade de ponderação de regras verifica-se na decisão a respeito da
aplicabilidade de um precedente judicial ao caso objeto do exame.
Conflito: aplicabilidade de analogia
Idem item anterior. Conclusão: Vale dizer, a dimensão de peso não é um
atributo empírico dos princípios, justificador de uma diferença lógica relativamente
às regras, mas resultado de juízo valorativo do aplicador. Ainda: Não são, pois, os
princípios que possuem uma dimensão de peso: às razões e os fins aos quais eles
fazem referência é que deve ser atribuída uma dimensão de importância.
Conflito: Princípio da segurança jurídica x ato jurídico perfeito
Caso: STF, 1ª Turma, RE 216.541-PR, rel. Ministro Sepúlveda
Pertence, 7.4.1998
Conflito: Princípio da anterioridade x conteúdo de significação do
dispositivo
Caso: STF, 1ª Turma, Ag.Rg. no AI 282.522-MG, rel. Ministro Moreira
Alves, 26.6.2001
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4. PROPOSTA DE DISSOCIAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS
4.1 FUNDAMENTOS
4.1.1 DISSOCIAÇÃO JUSTIFICANTE
Como preâmbulo o autor explica que é fácil encontrar dois modos de
investigação dos princípios. De um lado, podem-se analisar os princípios de
modo a exaltar os valores por eles protegidos, sem, no entanto, examinar quais
são os comportamentos indispensáveis à realização desses valores e quais são
os instrumentos metódicos essenciais à fundamentação controlável da sua
aplicação. De outro, pode-se investigar os princípios de maneira a privilegiar
o exame da sua estrutura, especialmente para nela encontrar um procedimento
racional de fundamentação que permita tanto especificar as condutas necessárias
à realização dos valores por eles prestigiados quanto justificar e controlar sua
aplicação mediante reconstrução racional dos enunciados doutrinários e das
decisões judiciais. Esse último é o caminho que será perseguido no estudo.
4.1.2 DISSOCIAÇÃO ABSTRATA
A distinção entre categorias normativas tem duas finalidades
fundamentais para distinção das categorias normativas (princípios e regras):
Antecipar características das espécies normativas, de modo que o intérprete ou
o aplicador, encontrando-as, possa ter facilitado seu processo de interpretação e
aplicação do direito. Aliviar, estruturando o ônus de argumentação do aplicador
do direito, na medida em que a uma qualificação das espécies normativas
permite minorar a necessidade de fundamentação, pelo menos indicando o que
deve ser justificado.
4.1.3 DISSOCIAÇÃO HEURÍSTICA
As normas são constituídas pelo intérprete a partir dos dispositivos e do
significado usual destes. A distinção entre princípios e regras funciona como
modelo ou hipótese provisória de trabalho para uma reconstrução de conteúdos
normativos, sem, no entanto, assegurar qualquer procedimento estritamente
dedutivo de fundamentação ou de decisão a respeito desses conteúdos.
4.1.4 DISSOCIAÇÃO EM ALTERNATIVAS INCLUSIVAS
Admite-se a coexistência das espécies normativas em razão de um
mesmo dispositivo. Um ou mais princípios podem funcionar para a construção
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de regras, princípios e postulados. A classificação que acolhe alternativas
inclusivas permite que os dispositivos possam gerar, simultaneamente, mais
de uma espécie normativa: comportamental (regra), finalística (princípio) e/ou
metódica (postulado). O princípio examinado é o da legalidade tributária. A
norma é regra porque condiciona a validade da criação ou aumento de tributos
à observância de um procedimento, tem uma relação com a fonte. A norma pode
ser analisada como princípio porque estabelece como devida a realização dos
valores de liberdade e segurança jurídica. E como postulado porque vincula
a interpretação e a aplicação à lei e ao Direito, pré-excluindo a utilização de
parâmetros alheios ao ordenamento jurídico. Conclui o autor dizendo que o que
não pode ser olvidado é que os dispositivos podem germinar tanto uma regra
como um princípio. Ademais, o estudo propõe a adoção de um modelo tripartite
de dissociação regras/princípios/postulados.
4.2 CRITÉRIOS DE DISSOCIAÇÃO
4.2.1 CRITÉRIO DA NATUREZA DO COMPORTAMENTO PRESCRITO
Regras podem ser dissociadas dos princípios quanto ao modo como
prescrevem o comportamento. Regras são normas imediatamente descritivas
que estabelecem obrigações, permissões e proibições mediante a descrição
da conduta a ser adotada. Princípios são normas imediatamente finalísticas,
já que estabelecem um estado de coisas para cuja realização é necessária a
adoção de determinados comportamentos - determinam a realização de um
fim juridicamente relevante. Princípios estabelecem um estado ideal de coisas
a ser atingido, em virtude do qual deve o aplicador verificar a adequação do
comportamento a ser escolhido ou já escolhido e tem-se por estado de coisas
uma situação qualificada por determinadas qualidades. Transforma-se em fim
quando alguém aspira a conseguir, gozar ou possuir as qualidades presentes
naquela situação. Princípios possuem caráter deôntico-teleológico: deôntico,
porque estipulam razões para a existência de obrigações, permissões ou
proibições; teleológico, porque as obrigações, permissões e proibições decorrem
dos efeitos de determinado comportamento que preservam ou promovem
determinado estado de coisas. São normas do que deve ser ou normas que tem
em seu conteúdo um estado ideal de coisas. Regras são normas mediatamente
finalísticas, ou seja, normas que estabelecem indiretamente fins, para cuja
concretização estabelecem com maior exatidão para o comportamento devido.
Daí depende menos da sua relação com outras normas.
Regras possuem caráter deôntico-deontológíco: deôntico, porque
estipulam razões para a existência de obrigações, permissões ou proibições;
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deontológico, porque indicam o que deve ser feito. São normas do que fazer.
A distinção entre princípio e regra é centrada na proximidade de sua relação,
imediata ou mediata, com fins que devem ser atingidos e com condutas que
devem ser adotadas. Saberá o aplicador, de antemão, que princípios e regras
fazem referência a fins e condutas: regras a fins devidos, princípios a condutas
necessárias.
4.2.2 CRITÉRIO DA NATUREZA DA JUSTIFICAÇÃO EXIGIDA
As regras podem ser dissociadas dos princípios quanto à justificação
que exigem. A interpretação e a aplicação das regras exigem avaliação
da correspondência entre a construção conceitual dos fatos e a construção
conceitual da norma e da finalidade que lhe dá suporte; as dos princípios
demandam avaliação da correlação entre o estado de coisas posto como fim e
os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária. Este tópico o autor
descreve que a diferença entre as categorias normativas não está centrada no
modo de aplicação, se tudo ou nada ou mais ou menos, mas sim, no modo de
justificação necessário à sua aplicação.
Uma lei que proíba os motoristas de táxi e de lotação de conduzirem
passageiros acompanhados por animais, especialmente cães. A citada norma, a
princípio, seria uma regra, e como tal instituidora de uma obrigação: se o motorista
permitir o ingresso de animais no veículo, e se a regra for válida, logo a penalidade
será imposta. Mesmo assim o órgão responsável pelo trânsito poderá deixar de impor
a multa para o caso de passageiros cegos. Casos difíceis: a proibição de animais em
vans não pode atingir o cão de guia para cegos. Neste caso há uma divergência entre
o conteúdo semântico de uma regra (entrada de cães nas vans) e a justificação que a
suporta (segurança do trânsito), o intérprete, em casos excepcionais e justificáveis,
termina analisando razões para adaptar o conteúdo da própria regra.
É necessário ponderar a razão geradora da regra com as razões substanciais
para o seu não cumprimento diante de determinadas circunstâncias, com base
na finalidade da própria regra ou em outros princípios e para fazer isso é
preciso fundamentação. O traço distintivo das regras não é o modo absoluto de
cumprimento, mas o modo como podem deixar de ser aplicadas integralmente
- o que é diferente - e o modo se dá através de argumentação.
No caso dos princípios não há essa distinção entre casos fáceis e difíceis
e o elemento descritivo cede lugar ao elemento finalístico, devendo o aplicador
fundamentar uma avaliação de correlação entre os efeitos da conduta a ser
adotada e a realização gradual do estado de coisas exigido. As regras e princípios
divergem relativamente à sua força justificativa e ao seu objeto de avaliação.
As regras têm caráter retrospectivo (descrevem uma situação de fato conhecida
82

CLÁSSICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL

pelo legislador), ao passo que os princípios possuem caráter prospectivo, já que
determinam um estado de coisas a ser constituído.
4.2.4 CRITÉRIO DA MEDIDA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A DECISÃO
Os princípios consistem em normas primariamente complementares e
preliminarmente parciais, na medida em que, sobre abrangerem apenas parte
dos aspectos relevantes para uma tomada de decisão. Não tem a pretensão de
gerar uma solução específica, mas para contribuir para a tomada de decisões.
Já as regras são normas preliminarmente decisivas e abarcantes, na medida
em que, a despeito da pretensão de abranger todos os aspectos relevantes para
a tomada de decisão, têm a aspiração de gerar uma solução específica para o
conflito. O autor traz aqui o exemplo do art. 150, VI, “d” da CF (imunidade
sobre livros, jornais e periódicos). A regra define de forma preliminar quais
são os objetos afastados da tributação. Por isso o autor diz em preliminarmente
decisivas e preliminar porque pode ser que a regra tenha as condições
preenchidas e não serem aplicadas por razões excepcionais que superam a
razão que sustenta sua aplicação e esse fenômeno denomina-se aptidão para
cancelamento. Para encerrar o autor aduz que esse tópico serve à colaboração
constitutiva dos aplicadores do direito para a concretização dos princípios.
5. PROPOSTA CONCEITUAL DAS REGRAS E DOS PRINCÍPIOS
Princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja
aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser
promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua
promoção. Finalística, significa estabelece um fim a ser atingido. O elemento
constitutivo do fim é a fixação de um conteúdo como pretendido. O objeto do
fim é o conteúdo desejado. A função pragmática é uma função diretiva para a
determinação da conduta. O autor cita o exemplo do principio da moralidade
e a exigência das condutas para a sua concretização, sem essas condutas ou
comportamentos, não se concretiza o princípio. Os princípios não são só valores,
mas instituem dever de adotar determinados comportamentos necessários
à realização de um estado de coisas ou, instituem dever de efetivação de um
estado de coisas pela adoção de comportamentos a ele necessários. Importante
dizer que segundo o autor os princípios implicam comportamentos ainda que
por via indireta e regressiva. Os princípios afastam dos valores porque estão
no plano deontológico e os valores no plano axiológico. Princípios situamse no plano deontológico, ao estabelecer a adoção de condutas necessárias à
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promoção gradual de um estado de coisas, e os valores situam-se no plano
axiológico ou meramente teleológico - apenas atribuem uma qualidade positiva
a determinado elemento.
Regras são normas imediatamente descritivas, primariamente
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja
aplicação se exige a avaliação da correspondência - sempre centrada na
finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente
sobrejacentes - entre a construção conceitual da descrição normativa e a
construção conceitual dos fatos. Para melhor elucidar o conceito e evitar
problemas com as regras de competência fundamentalmente, o autor traz
uma classificação. As regras podem ser divididas em dois grandes grupos:
REGRAS COMPORTAMENTAIS e REGRAS CONSTITUTIVAS. Regras
comportamentais descrevem comportamentos. Regras constitutivas atribuem
efeitos jurídicos a determinados ato, fatos ou situações. As regras constitutivas
podem ser reconstruídas a partir dos seguintes dispositivos: 1) atribuição
de competência: atribui a um sujeito um poder para editar determinado ato.
2) exercício de competência: regula o procedimento para o exercício da
competência. 3) delimitação material de competência: circunscreve o âmbito
material da competência. 4) reserva de competência: reserva a determinadas
fontes normativas a aptidão para regular determinadas matérias. 5) delimitação
substancial de competência: delimitação o conteúdo da competência.
Após, o autor pergunta e responde o seguinte. Todos estes dispositivos
estabelecem normas de conduta e exigem do aplicador um exame de
correspondência da construção factual à descrição normativa e à finalidade que
lhe dá suporte? No entendimento do autor, sim. Note que o caráter descritivo do
objeto e a conduta a que o autor faz referência e a exigência de correspondência
não estão presentes no caso de princípios.
A delimitação dos comportamentos devidos depende, porém, da
implementação de algumas condições.
Como saber quais condições compõe o estado ideal de coisas a ser
buscado, quais são os comportamentos necessários a essa realização? Antes o
autor volta na questão da distinção fraca ou forte entre as normas. Demonstra que,
a primeira defendida pelos publicistas, distingue as figuras pelo grau de abstração
e generalidade. Os princípios, porque fluidos, permitem maior mobilidade
valorativa, ao passo que as regras, porque pretensamente determinadas, eliminam
ou diminuem sensivelmente a liberdade apreciativa do aplicador. Trata-se de uma
distinção fraca porque as normas têm as mesmas propriedades e graus diferentes
e enquanto os princípios são mais indeterminados as regras são menos.
A corrente doutrinária capitaneada por Alexy e Dworkin sustenta que
os princípios são normas que se caracterizam por serem aplicadas mediante
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ponderação e as regras, exigem uma aplicação mediante subsunção. A diferença
quanto ao modo de solução é a que segue: enquanto o conflito de regras ocorre
no plano abstrato, é necessário e implica declaração de invalidade de uma delas
caso não seja aberta uma exceção, o conflito entre princípios ocorre apenas no
plano concreto, é contingente e não implica na declaração de invalidade de um
deles. Aqui então, trata-se de uma distinção forte, as normas não têm as mesmas
propriedades, as regras instituem deveres definitivos e são aplicadas por meio
da subsunção, os princípios estabelecem deveres provisórios e são aplicados
mediante ponderação.
6. DIRETRIZES PARA ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS
Para a investigação dos princípios, deve ser considerado que estes são
normas finalísticas que exigem a delimitação de um estado ideal de coisas a
ser buscado por meio de comportamentos necessários a essa realização. Então
o autor propõe os seguintes passos para a investigação dos princípios:
1) Especificação dos fins ao máximo: quanto menos específico for o
fim, menos controlável será a sua realização
É preciso trocar o fim vago pelo fim específico: (1) ler a CF com atenção
específica aos dispositivos relacionados ao princípio objeto de análise; (2) relacionar
os dispositivos em função dos princípios fundamentais; (3) tentar diminuir a vagueza
dos fins por meio da análise das normas constitucionais que possam, de forma direta
ou indiretamente, restringir o ângulo de aplicação do princípio.
2) Pesquisa de casos paradigmáticos que possam iniciar esse processo
de esclarecimento das condições que compõem o estado ideal de coisas a ser
buscado pelos comportamentos necessários à sua realização.
É preciso substituir o fim vago por condutas necessárias à sua realização:
(1) investigar a jurisprudência na base de casos paradigmáticos exemplares; (2)
investigar a íntegra dos acórdãos escolhidos; (3) verificar em cada caso, quais
foram os comportamentos havidos como necessários à realização do princípio
objeto de análise.
3) Exame, nos casos, das similaridades capazes de possibilitar a
constituição de grupos de casas que girem em torno da solução de um
mesmo problema central
É necessário abandonar a mera catalogação de casos isolados, em favor
da investigação do problema jurídico neles envolvido e dos valores que devem
ser preservados para sua solução. Significa: (1) analisar a existência de critérios
que permitam definir, também para outros casos, quais são os comportamentos
necessários para a realização de um princípio; (2) expor os critérios que podem
ser utilizados e os fundamentos que levam à sua adoção.
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4) Verificação da existência de critérios capazes de possibilidade a
delimitação de quais são os bens jurídicos que compõem o estado ideal de coisas
e de quais são os comportamentos considerados necessários à sua realização
Troca-se a busca de um ideal pela realização de um fim concretizável.
Isto significa concretamente: (1) analisar a existência de critérios que permitam
definir, também para outros casos, quais são os comportamentos necessários
para a realização de um princípio; (2) expor os critérios que podem ser utilizados
e os fundamentos que levam à sua adoção.
5) Realização de percurso inverso: descobertos o estado de coisas
e os comportamentos necessários à sua promoção, torna-se necessária a
verificação da existência de outros casos que deveriam ter sido decididos
com base no princípio em análise.
Para superar a mera exaltação de valores em favor de uma delimitação
progressiva e racionalmente sustentável de comportamentos necessários à
realização dos fins postos pela Constituição Federal: (1) refazer a pesquisa
jurisprudencial mediante a busca de outras palavras-chave; (2) analisar
criticamente as decisões encontradas, reconstruindo-as de acordo com o
princípio examinado, de modo a evidenciar a sua falta de uso.
7. EXEMPLO DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE
O dispositivo que serve de ponto de partida para a concretização dos
preceitos está no artigo 37 da CF que coloca a moralidade como um dos
princípios fundamentais da atividade administrativa. A CF preocupou-se com
padrões de conduta de vários modos.
1) estabelecendo valores fundamentais, como dignidade, trabalho, livre
iniciativa, justiça, igualdade, liberdade, propriedade e segurança, estabilidade
das relações. A instituição desses valores implica que eles devem ser observados
no exercício da atividade administrativa e mais, é proibida restrição sem uma
plausível justificação. 2) instituindo um modo objetivo e impessoal da atuação
administrativa, baseado nos princípios do Estado de Direito, separação de
poderes, legalidade e impessoalidade. O modo objetivo evita a atuação de
forma arbitrária. 3) criando procedimentos de defesa dos direitos dos cidadãos,
por meio da universalização da jurisdição, da proibição de utilização de provas
ilícitas, do controle via mandado de segurança, etc. A criação de procedimentos
permite a anulação de atos administrativos que afastem do padrão de conduta.
4) criando requisitos para o ingresso na função pública, mediante concurso
público, vedação a acumulação de cargos, proibição de autopromoção,
necessidade de demonstração de idoneidade moral para ocupar os cargos
públicos. A consagração dessas condições implica na escolha da seriedade
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e da reputação como requisitos do homem público. 5) instituindo variados
mecanismos de controle da atividade administrativa, inclusive mediante
controle de legitimidade dos atos administrativos pelos Tribunais de Contas.
A Constituição estabeleceu um rigoroso padrão de conduta para o
ingresso e para o exercício da função pública. Exige-se seriedade, motivação,
objetividade, sem elas, os atos podem ser revistos por mecanismos internos
e externos de controle. Como exemplos: 1)Uma autoridade pública deixou
escoar o prazo de validade de um concurso público para preenchimento de
cargo de Juiz. A autoridade intimada a esclarecer porque deixou escoar o prazo
simplesmente informa que foi porque quis. O comportamento é incompatível com
a seriedade e veracidade necessária a promoção da autoridade administrativa.
2) Um sujeito pede transferência de uma Universidade Federal para outra e
tem seu pedido deferido. Mais tarde a autoridade de concedeu a transferência
percebe um defeito formal na autorização e pretende anular o ato de concessão.
Esse comportamento é incompatível com a boa-fé e a lealdade.
Eficácia dos princípios
A eficácia interna: As normas atuam sobre as outras normas do mesmo
sistema jurídico, especialmente para definir-lhes o seu sentido e o seu valor.
Os princípios por serem normas imediatamente finalísticas, estabelecem um
estado ideal de coisas a ser buscado, que diz respeito a outras normas do mesmo
sentido, notadamente as regras.
A eficácia externa: As normas atuam sobre a compreensão dos próprios
fatos e provas. Sempre que se aplica uma norma jurídica é preciso decidir, dentre
os fatos ocorridos, quais deles são pertinentes e dentre os pontos de vistas, quais
são os adequados para interpretar os fatos. Não se interpreta a norma depois
o fato, mas o fato de acordo com a norma e a norma de acordo com o fato,
simultaneamente.
8. EFICÁCIA DAS REGRAS
A eficácia interna: As regras possuem uma eficácia preliminarmente
decisiva, na medida em que pretendem oferecer uma solução provisória para
determinado conflito de interesses já detectado pelo legislativo.
A eficácia externa: A eficácia externa das normas é preponderantemente
a de estabelecer condutas (regras de conduta) e a de atribuir a um determinado
sujeito a propriedade de ser competente para realizar determinado ato jurídico
sobre uma matéria dada (regras de competência).
Justificativa da obediência a regras: Pode-se sustentar que as regras
devem ser obedecidas apenas por serem regras. Mas deve-se, no entanto,
sustentar que as regras devem ser obedecidas porque sua obediência é, enquanto
tal, positiva, por vários motivos. As regras devem ser obedecidas porque sua
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obediência é moralmente boa e, de outro, porque produz efeitos relativos a
valores prestigiados pelo próprio ordenamento jurídico como segurança, paz e
igualdade.
Superabilidade das regras: A superação de uma regra deverá ter,
em primeiro lugar, uma justificativa condizente. E essa justificativa depende
de dois fatores: 1) a demonstração de incompatibilidade entre a hipótese da
regra e sua finalidade subjacente; 2) a demonstração de que o afastamento da
regra não provocará expressiva insegurança jurídica. Enfim, a superação de
uma regra condiciona-se à demonstração de que a justiça individual não afeta
substancialmente a justiça geral. Em segundo lugar, a superação de uma regra
deverá ter uma fundamentação condizente: é preciso exteriorizar, de modo
racional e transparente as razões que permitem a superação. Em terceiro lugar,
a superação de uma regra deverá ter uma comprovação condizente: a mera
alegação não pode ser suficiente para superar uma regra.
9. NORMAS DE SEGUNDO GRAU: POSTULADOS NORMATIVOS
9.1 POSTULADOS NORMATIVOS
Há os postulados hermenêuticos que são destinados a compreensão em
geral do Direito e os postulados aplicativos, cuja a função é estruturar a sua
aplicação concreta. Está-se no âmbito das metanormas, e não das normas. Os
postulados estabelecem a estrutura de aplicação de outras normas, princípios
e regras. Eles permitem verificar os casos em que há violação às normas cuja
aplicação estruturam. Só por elipse (omissão de uma ou mais palavras que
se subentendem) é que se pode afirmar que são violados os postulados da
razoabilidade, da proporcionalidade ou da eficiência. A rigor, violadas são as
normas - princípio e regras - que deixaram de ser devidamente aplicadas. Os
postulados normativos situam-se num plano distinto daquele das normas cuja
aplicação estruturam. A violação deles consiste na não interpretação de acordo
com sua estruturação. São metanormas (normas de 2° grau). Os postulados
normativos não funcionam como qualquer norma que fundamenta a aplicação
de outras, como ocorre com os sobreprincípios como o princípio do Estado de
Direito ou do devido processo legal. Os sobreprincípios situam-se no próprio
nível das normas objeto de aplicação, e não no nível das normas que estruturam
a aplicação de outras. Os sobreprincípios funcionam como fundamento, formal
e material, para a instituição e atribuição de sentido às normas hierarquicamente
inferiores, ao passo que os postulados normativos funcionam como estrutura para
a aplicação de outras normas. O funcionamento dos postulados difere muito dos
princípios e regras. Os postulados de razoabilidade e proporcionalidade, v.g., não
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exigem do aplicador uma mera atitude subsuntiva. Eles demandam a ordenação e
a relação entre vários elementos (meio e fim, critério e medida; regra geral e caso
individual), e não um mero exame de correspondência de fato.
9.2 DIRETRIZES PARA A ANÁLISE DOS POSTULADOS NORMATIVOS APLICATIVOS
Considerando-se a definição de postulados como normas estruturantes
da aplicação de princípios e regras, veja os passos para sua investigação: 1)
Necessidade de levantamento de casos cuja solução tenha sido tomada com base
em algum postulado normativo; 2) Análise de fundamentação das decisões para a
verificação dos elementos ordenados e da forma como foram relacionados entre
si. Exemplo: a razoabilidade é usada na aplicação da igualdade, para exigir uma
relação de congruência entre o critério distintivo da medida discriminatória.
Elementos analisados: critério e medida.
Como os postulados são deveres que estruturam a aplicação de normas
jurídicas, devem ser analisados quais a normas que foram objeto de aplicação
e qual foi a fundamentação da decisão, v.g.: o postulado da proporcionalidade
exige que as medidas adotadas pelo Poder Público sejam adequadas, necessárias
e proporcionais em sentido estrito. Devem ser verificados os elementos ou
grandezas que foram manipulados e ser encontrados os motivos que levaram
os julgadores a entender existentes ou inexistentes determinadas relações entre
eles. Realização do percurso inverso: descoberta a estrutura exigida na aplicação
do postulado, há a verificação da existência de outros casos que deveriam ter
sido decididos com base nele.
9.3 ESPÉCIES DE POSTULADOS
Postulados normativos são deveres estruturais, i.e., deveres que estabelecem
a vinculação entre elementos e impõem determinada relação entre eles.
9.3.1 POSTULADOS INESPECÍFICOS
a) Ponderação
Alguns postulados são aplicáveis independentemente dos elementos que
serão objeto de relacionamento. São meras ideias gerais despidas de critérios
orientadores da aplicação.
Dependem da existência de determinados elementos e são pautados por
determinados critérios. A ponderação de bens consiste em um método destinado
a atribuir pesos a elementos que se entrelaçam, sem referência a pontos de vista
materiais que orientem esse sopesamento. É preciso estruturar a ponderação
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com a inserção de critérios. A ponderação, como mero método ou ideia geral
despida de critérios formais e materiais, é muito mais ampla que os postulados
de proporcionalidade e de razoabilidade. Importa separar os elementos objeto de
ponderação, os quais, ainda que sejam relacionados entre si, podem ser dissociados.
Bens Jurídicos - situações, estados ou propriedades essenciais à promoção
dos princípios jurídicos, v.g., o princípio da livre iniciativa pressupõe liberdade
de escolha e autonomia. Liberdade e autonomia são bens jurídicos protegidos
pelo princípio da livre iniciativa. Interesses - os próprios bens jurídicos na sua
vinculação com algum sujeito que os pretende obter. Valores - o aspecto axiológico
das normas, na medida em que indicam que algo é bom e, por isso, digno de ser
buscado e preservado, v.g., a liberdade é um valor, por isso deve ser buscada e
preservada. Princípios - o aspecto deontológico dos valores, pois demonstram que
algo vale a pena se buscado e que esse estado de coisa deve ser promovido.
Na ponderação, todos os elementos acima referidos são dignos de ser
objeto de sopesamento. O importante é conhecer a sutil diferença entre eles.
Sejam quais forem os elementos objetos de ponderação, pode-se evoluir
para uma ponderação intensamente estruturada com a aplicação dos postulados
específicos e, para tanto, algumas etapas são fundamentais, veja.
Preparação da Ponderação: Devem ser analisados todos os elementos
e argumentos, o mais exaustivamente possível, para que fique claro o que,
precisamente, está sendo objeto de sopesamento. Realização da Ponderação:
Aqui se vai fundamentar a relação estabelecida entre os elementos objeto de
sopesamento. No caso de princípios, essa deve indicar a relação de primazia
entre um e outro. Reconstrução da Ponderação: Mediante a formulação
de regras de relação, inclusive de primazia entre os elementos objeto de
sopesamento, com a pretensão de validade para além do caso. Concordância
Prática: A finalidade que deve direcionar a ponderação: o dever de realização
máxima de valores que se imbricam. Esse postulado surge da coexistência de
valores que apontam total ou parcialmente para sentidos contrários. Há o dever
de buscar uma síntese dialética entre as normas imbricadas, com a finalidade de
encontrar uma otimização entre os valores em conflito.
b) Proibição do Excesso
A promoção das finalidades constitucionalmente postas possui, porém, um
limite fornecido pelo postulado da proibição de excesso, que proíbe a restrição
excessiva de qualquer direito fundamental. Deve ser investigado separadamente
do postulado da proporcionalidade, posto que sua aplicação não pressupõe a
existência de uma relação de causalidade entre um meio e um fim. O postulado
de proibição de excesso depende, unicamente, de estar um direito fundamental
sendo excessivamente restringido, retirando-lhe um mínimo de eficácia.
Nenhuma medida pode restringir excessivamente um direito fundamental,
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sejam quais forem as razões que a motivem. Daí se fala em proibição de
excesso separadamente do postulado da proporcionalidade. Para compreender a
distinção da proporcionalidade da proibição de excesso, é preciso verificar que
o primeiro gira em um âmbito a partir do qual o núcleo essencial do princípio
fundamental restringido está preservado. A promoção de uma finalidade pública
de grau 1 não justifica uma restrição a um princípio fundamental equivalente
ao grau 4. A medida, nessa hipótese, seria desproporcional em sentido estrito.
A proibição de excesso apenas indicaria, por suposição, que nenhuma restrição
poderia equivaler ao grau 5, pois representaria o anel central não passível
de invasão, independentemente da sua finalidade justificativa e do grau de
intensidade da sua realização.
9.3.2 POSTULADOS ESPECÍFICOS
a) Igualdade
Pode funcionar como regra, prevendo a proibição de tratamento
discriminativo; como princípio, instituindo um estado igualitário com o fim a
ser promovido; e como postulado, estruturando a aplicação do Direito em
função de elementos (critério de diferenciação e finalidade da distinção) e da
relação entre eles (congruência do critério em razão do fim). A concretização
do princípio da igualdade depende do critério-medida objeto de diferenciação.
As pessoas passam a ser iguais ou diferentes de acordo com um critério,
dependendo da finalidade a que ele serve (idade, sexo, capacidade, economia,
etc.). A aplicação da igualdade depende de um critério diferenciador e de um fim
a ser alcançado. Fins diversos levam à utilização de critérios distintos porque
alguns critérios são adequados à realização de determinados fins, outros não.
Fins diversos conduzem a medidas diferentes de controle. Como postulado,
sua violação reconduz a uma violação de alguma norma jurídica. A violação da
igualdade implica a violação a algum princípio fundamental.
b) Razoabilidade
Estrutura a aplicação de outras normas, princípios e regras (notadamente
regras). Reconstruindo os critérios implicitamente utilizados pelo STF, o autor
chegou às seguintes conclusões: 1) A razoabilidade é utilizada como diretriz que
exige a relação das normas gerais com as individualidades do caso concreto,
mostrando qual a perspectiva da norma que deve ser aplicada ou indicando em
quais hipóteses o caso individual deixa de se enquadrar na norma geral. 2) É
empregada como diretriz que exige uma vinculação das normas jurídicas com o
mundo ao qual elas fazem referência, reclamando suporte empírico e adequado
a qualquer ato jurídico ou demandando uma relação congruente entre a medida
adotada e o fim que ela pretende atingir. 3) É utilizada como diretriz que exige
a relação de equivalência entre duas grandezas.
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I) Razoabilidade como Equidade
Harmonização da norma geral com o caso individual. Impõe, na aplicação
das normas jurídicas, a consideração daquilo que normalmente acontece. A
razoabilidade atua como instrumento para determinar que as circunstâncias
que de fato devam ser consideradas com a presunção de estarem dentro da
normalidade. Atua na interpretação dos fatos descritos em regras jurídicas.
Exige determinada interpretação como meio de preservar a eficácia de princípios
axiologicamente sobrejacentes. Uma interpretação diversa das circunstâncias de
fato levaria à restrição de algum princípio constitucional, como, v.g., o devido
processo legal. A razoabilidade exige a consideração ao aspecto individual do
caso, nas hipóteses em que ele é sobremodo desconsiderado pela generalização
legal. Em determinados casos, a norma geral não pode ser aplicável, por se tratar
de caso anormal. Nem toda norma incidente é aplicável. É preciso diferenciar
a aplicabilidade de uma regra da satisfação das condições previstas em sua
hipótese. Uma regra não é aplicável somente porque as condições previstas em
sua hipótese são satisfeitas. Uma regra é aplicável a um caso se - e somente se
- suas condições forem satisfeitas e sua aplicação não for excluída pela razão
motivadora da própria regra ou pelo princípio que institua uma razão contrária.
A natureza da equidade consiste em ser um corretivo da lei quando e onde ela é
omissa, por ser geral. A razoabilidade serve de instrumento metodológico para
demonstrar que a incidência da norma é condição necessária, mas não suficiente
para a sua aplicação. Para ser aplicável, o caso concreto deve adequar-se à
generalização da norma geral. A razoabilidade atua na interpretação das regras
gerais como decorrência do princípio da justiça.
II) Razoabilidade como congruência
O postulado da razoabilidade exige a harmonização das normas com
suas condições externas de aplicação. A razoabilidade exige, para qualquer
medida, a recorrência a um suporte empírico existente. O legislador não pode
eleger uma causa inexistente ou insuficiente para a atuação estatal. Ao fazê-lo,
viola a exigência de vinculação à realidade. A interpretação das normas exige o
confronto com parâmetros externos a elas. Daí fala-se em dever de congruência
e/ou de fundamentação na natureza das coisas. Os princípios constitucionais do
Estado de Direito (art. 1°) e do devido processo legal (art. 5°, LlV) impedem a
utilização de razões arbitrárias e a subversão dos procedimentos institucionais
utilizados. Desvincular-se a realidade é violar os princípios do Estado de Direito
e do devido processo legal. A razoabilidade exige uma relação congruente entre
o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada. Exige-se, ainda,
que haja uma correlação entre o critério distintivo utilizado pela norma e a
medida por ela adotada. Não é a relação entre meio e fim, mas entre o critério
e a medida. Os critérios distintivos devem ser adequados, pois diferenciar sem
razão é violar o princípio da igualdade.
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III) Razoabilidade como equivalência
Da razoabilidade também se exige uma relação de equivalência entre
a medida adotada e o critério que a dimensiona, v.g.: as taxas devem ser
equivalentes ao serviço prestado; a punição deve ser equivalente ao ato delituoso.
IV) Distinção entre Razoabilidade e Proporcionalidade
O postulado da proporcionalidade exige que o legislativo e o executivo
escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e
proporcionais. Adequado, se promove o fim. Necessário, se, dentre os igualmente
adequados para promover o fim, for o menos restritivo aos direitos fundamentais.
Proporcional em sentido estrito, se as vantagens que promove superam as
desvantagens que provoca. A aplicação da proporcionalidade exige a relação de
causalidade entre meio e fim, de tal sorte que, adotando-se o meio, promove-se
o fim. A razoabilidade não faz referência a uma relação de causalidade entre um
meio e um fim, tal como faz o postulado da proporcionalidade. A razoabilidade
como dever der harmonização do geral como individual (dever de equidade)
recolhe as circunstâncias de fato a serem consideradas com a presunção de estarem
dentro da normalidade ou expressa que a aplicabilidade da regra geral depende do
enquadramento do caso concreto. A razoabilidade como dever de harmonização
do direito com suas condições externas (dever de congruência) exige a relação
das normas com suas condições externas de aplicação, quer demandando um
suporte empírico existente para a adoção de uma medida quer exigindo uma
relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada.
A proporcionalidade exige relação de causalidade entre meio (efeito de uma ação)
e fim (promoção de um estado de coisas). Adotando-se o meio, promove-se o fim:
o meio leva ao fim. A razoabilidade, exigência de congruência entre o critério
de diferenciação escolhido e a medida adotada, impõe uma relação entre uma
qualidade e uma medida adotada: uma qualidade não leva à medida, mas é critério
intrínseco a ela. É plausível enquadrar a proibição de excesso e a razoabilidade no
exame da proporcionalidade em sentido estrito.
c) Proporcionalidade
O postulado da proporcionalidade não se confunde com a ideia de
proporção em suas mais variadas manifestações. Ele se aplica apenas a situações
em que há uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente
discerníveis, um meio e um fim de tal forma que se possa proceder aos três
exames fundamentais. Adequação (o meio promove o fim?) Necessidade (dentre
os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, não há outro
meio menos restritivo dos direitos fundamentais afetados?) Proporcionalidade
em sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim correspondem
às desvantagens provocadas pela adoção do meio?). Sem um meio, um fim
concreto e uma relação de causalidade entre eles não há a aplicabilidade do
postulado da proporcionalidade em seu caráter trifásico.
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I) Relação entre Meio e Fim
Se não houver uma relação meio/fim devidamente estruturada, então cai
o exame de proporcionalidade, pela falta de pontos de referência. O exame da
proporcionalidade aplica-se sempre que houver uma medida concreta destinada
a realizar uma finalidade.
Nesse caso, devem ser analisadas as possibilidades de a medida levar
à realização da finalidade (exame da adequação), de a medida ser a menos
restritiva aos direitos envolvidos entre aquelas que poderiam ter sido utilizadas
para atingir a finalidade (exame da necessidade) e de a finalidade pública ser
tão valorosa que justifique tamanha restrição (exame da proporcionalidade
em sentido estrito). Fim consiste em um ambicionado resultado concreto
(extrajurídico), um resultado que possa ser concebido mesmo na ausência de
normas jurídicas e de conceitos jurídicos, tal como obter, aumentar ou extinguir
bens, alcançar determinados estados ou preencher determinadas condições, dar
causa ou impedir a realização de ações. Fim significa um estado desejado de
coisas. Os princípios estabelecem, justamente, o dever de promover fins. Uma
medida pode ser adequada, ou não, em função da determinabilidade do fim.
II) Fins Internos e Fins Externos
Fins internos estabelecem um resultado a ser alcançado, que reside na
própria pessoa ou situação objeto de comparação e diferenciação. Fins externos
estabelecem resultados que não são propriedades de características dos sujeitos
atingidos, mas se constituem em finalidades atribuídas ao Estado e possuem
uma dimensão extrajurídica. Podem ser empiricamente dimensionados: os fins
sociais e econômicos podem ser qualificados de fins externos, como o são na
praticabilidade administrativa, o planejamento econômico específico, a proteção
ambiental. Quando houver um fim específico a ser atingido, pode-se considerar
o meio como causa da realização do fim. Nessa hipótese, o exame admite o
controle de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
É preciso separar a proporcionalidade dos outros postulados ou princípios
hermenêuticos: 1) Justa proporção – exige uma realização proporcional de bens
que se entrelaçam em dada relação jurídica, independentemente da existência
de uma restrição decorrente de medida adotada para tingir um fim externo.
A proporcionalidade exige adequação, necessidade de proporcionalidade
em sentido estrito de uma medida havida como meio para atingir um fim
empiricamente controlável. 2) Ponderação de bens – exige a atribuição de
uma dimensão de importância a valores que se imbricam, sempre que contiver
qualquer determinação quanto ao modo como deve ser feita essa ponderação.
A proporcionalidade contém exigências precisas em relação à estrutura de
raciocínio a ser empregada no ato de aplicação. 3) Concordância Prática –
exige a realização máxima de valores que se imbricam, também sem qualquer
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referência ao modo de aplicação dessa otimização. A proporcionalidade relaciona
o meio relativo ao fim, em função de uma estrutura racional de aplicação. 4)
Proibição do Excesso – veda a restrição da eficácia mínima de princípios,
mesmo na ausência de um fim externo a ser atingido. A proporcionalidade exige
uma relação proporcional de um meio relativo a um fim. 5) Razoabilidade
- exige, v.g., a consideração das particularidades individuais dos sujeitos
atingidos pelo ato de aplicação concreta do direito, sem qualquer menção a uma
proporção entre meios e fins.
10. EXAMES INERENTES À PROPORCIONALIDADE
Adequação - exige uma relação empírica entre meio e fim. O meio deve
levar à realização do fim. Isso exige que o administrador utilize um meio cuja
eficácia (e não o próprio meio) possa contribuir para a promoção gradual do
fim. Meio adequado à realização de um fim - é preciso analisar as espécies
de relações existentes entre os vários meios disponíveis e o fim que se deve
promover. Aspectos dessa relação: 1) em termos quantitativos - um meio pode
promover menos, igualmente ou mais o fim do que outro meio; 2) em termos
qualitativos - um meio pode promover pior, igualou melhor o fim do que outro
meio; 3) em termos probabilísticos - um meio pode promover com menos,
igualou mais certeza o fim do que outro meio.
A administração e o legislador tem o dever de escolher um meio que
simplesmente promova o fim. Várias razões levam a esta conclusão: 1) nem
sempre é possível ou plausível saber qual, dentre todos os meios igualmente
adequados, é o mais intenso, melhor e mais seguro na realização de um fim;
2) o princípio da separação dos poderes exige respeito à vontade objetiva do
Poder Legislativo e do Executivo; 3) a própria exigência de racionalidade
na interpretação e aplicação das normas impõe que se analisem todas as
circunstâncias do caso concreto. Até aqui basta reconhecer que o Executivo e o
Legislativo devem escolher um meio que promova minimamente o fim, mesmo
que esse não seja o mais intenso, o melhor, nem mesmo o mais seguro.
Para responder a pergunta: como deve ser analisada a relação de
adequação, necessário verificar quais aspectos pode ser analisada a adequação:
1) abstração/ concretude: a medida será adequada se o fim for possivelmente
realizado com sua adoção, e se o fim for efetivamente realizado no caso
concreto; 2) generalidade/particularidade: a medida será adequada se o fim for
realizado na maioria dos casos com a sua adoção; 3) antecedência/posteridade:
a medida será adequada se o administrador avaliou e projetou bem a promoção
do fim, no momento da adoção da medida.
A adequação do meio escolhido pelo poder público deve ser julgada
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mediante a consideração das circunstâncias existentes no momento da escolha,
e de acordo com o modo como contribuiu para a promoção do fim. Para
responder a pergunta: qual deverá ser a intensidade de controle das decisões
adotadas pela Administração é imprescindível analisar dois níveis de controle:
um forte e um fraco.
1) Modelo forte: qualquer demonstração de que o meio não promove a
realização do fim é suficiente para declarar a invalidade da atuação administrativa.
2) Modelo fraco: apenas uma demonstração objetiva, evidente
e fundamentada pode conduzir à declaração de invalidade da atuação
administrativa da escolha de um meio para atingir um fim.
O modelo fraco é o mais adequado, pois não é dado ao julgador escolher
o melhor meio sem um motivo manifesto de inadequação do meio eleito pela
administração para promover o fim. Somente uma comprovação cabal da
inadequação permite a invalidação da escolha do legislador ou administrador. A
anulação das medidas adotadas pelos Legislativo e Executivo só são possíveis
se sua inadequação for evidente (controle da evidência) e, não foi, de qualquer
modo plausível, justificável (controle da justificabilidade).
Necessidade: O exame da necessidade envolve a verificação da existência
de meios que sejam alternativos àquele inicialmente escolhido pelo Poder
Legislativo ou Poder Executivo e que possam promover igualmente o fim sem
restringir, na mesma intensidade, os direitos fundamentais afetados.
Envolve duas etapas de investigação: 1) exame da igualdade de
adequação dos meios: verificar se os meios alternativos promovem igualmente
o fim. Comparação entre os efeitos alternativos e os do meio adotado pelo Poder
Legislativo ou Poder Executivo; 2) exame do meio menos restritivo - examinar
se meios alternativos restringem em menor medida os direitos fundamentais
colateralmente afetados. Deve ser usado o meio mais suave.
O exame da necessidade não é singelo. A comparação do grau de restrição
dos direitos fundamentais e do grau de promoção de finalidade preliminarmente
pública pode envolver certa complexidade. A ponderação entre o grau de
restrição e o grau de promoção é inafastável. O processo de ponderação deve
o esclarecimento do que está sendo objeto de ponderação, da ponderação
propriamente dita e da reconstrução posterior da ponderação.
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DOIS TRATADOS SOBRE O GOVERNO
Poder Supremo, poder constituinte?
(Livro II - Capítulos VIII a XI) - John Locke *
Wagner Marteleto Filho16·
John Locke nasceu na Inglaterra, em 1632, na cidade de Wrington, no
Sommerset, e faleceu em 25 de outubro de 1704.
Formou-se no tradicional colégio Christi Church, à época dirigido por
John Owen, independente em religião e defensor da tolerância, idéias que
influenciariam, mais tarde, o pensamento político de Locke.
Estudou, autonomamente, medicina, uma vez que as disciplinas científicas
estavam, então, banidas, chegando a obter o bacharelado nesta ciência.
Afigura-se digno de nota, no contexto histórico da vida do autor, que o
parlamento inglês foi instaurado em 1640 e, em 1642 eclodiu a guerra civil.
Em 1649, Carlos I foi decapitado, sendo que Locke era, então, estudante na
Westminster School.
Em 1652 instaura-se o poder absoluto de Cromwell e Locke ingressa em
Oxford, com 20 anos de idade, na qualidade de scholar (aluno bolsista).
Os Dois Tratados sobre o Magistrado Civil foram escritos neste
período, obras em que Locke assume discurso nitidamente hobbesiano, de
viés autoritário, defendendo a liberdade restrita às prescrições do soberano e a
submissão absoluta.
Porém, mesmo em seu “período autoritário”, defendia a autoridade
legítima e não arbitrária, separando o poder secular e a religião.
A monarquia é restaurada em 1660, momento em que se ansiava pela
paz, após os tumultuados meses finais do governo Cromwel.
Assim, quando Locke atinge a idade madura, a guerra civil já estava
razoavelmente distante e a ordem não mais podia ser separada da liberdade, o
que influenciou, sobremaneira, seu pensamento político.
Destaque-se que Locke não defendia a “ordem pela ordem”, mas sim uma
ordem que fornecesse a segurança vantajosa para o modelo mercantil que surgia.
Graças à amizade com Robert Boyle – o maior cientista inglês do
período - seus interesses pelas ciências naturais aumentam.
Seu futuro é decisivamente marcado pela sua relação iniciada, no período
de 1667-1675, com Lord Ashley Cooper, o futuro Lord Shaftesbury (do qual
Resenha crítica baseada na obra de John Locke, Dois Tratados Sobre o Governo. (trad. Julio
Fischer). São Paulo: Martins Fontes, 2005. As informações de caráter biográfico foram extraídas
da introdução, de Peter Laslett, e também da obra Locke e o Direito Natural, de Norberto Bobbio.
16 ·
Membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Graduado em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em Ciências Penais pela UNISUL.
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia. Professor de Processo Penal
da Faculdade Politécnica de Uberlândia.
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fora médico pessoal e depois conselheiro político), predecessor da política Whig
(partido liberal, que pregava a tolerância religiosa e a proteção ao mercado).
Nesse período Locke concebe uma de suas mais importantes obras, qual
seja, Ensaio Sobre a Inteligência Humana.
Os Dois Tratados sobre o Governo, acredita-se, também teve por matériaprima os diálogos travados entre Locke e Shaftesbury.
Após a queda de Lorde Shaftesbury, Locke é expulso de OXFORD, em
1683 e, sentindo-se inseguro na Inglaterra, exila-se na Holanda, até 1689.
Adquire, então, a obra de Robert Filmer, “O Patriarca”, cuja refutação é
o principal tema do Primeiro Tratado sobre o Governo.
A obra de Filmer defendia teses reacionárias sobre o poder absoluto do
monarca, partindo de uma concepção patriarcal da formação da sociedade civil.
Bobbio sustenta que a obra sequer possuía importância teórica mas foi
escolhida, pelo forte seu viés político, para a refutação por Locke.
As obras de Filmer, na verdade, haviam se tornado a expressão oficial do
poder monárquico e sobre suas origens patriarcais.
Retorna à Inglaterra em 1689, devido ao triunfo de Guilherme de Orange.
Locke contava, então, 57 anos.
Há quem sustente que os Dois Tratados sobre o Governo foram escritos
para justificar a Revolução Gloriosa (1688), que restabeleceu a monarquia
constitucional na Inglaterra. Porém, a complexidade e profundidade da obra
não permitem aceitar esta tese, opinião compartilhada por Bobbio.
No campo filosófico, Locke vinculava-se ao pensamento Aristotélico,
podendo ser considerado um dos protagonistas do empirismo17. Politicamente,
foi membro do partido WHIG, de orientação liberal e reformista.
Locke é, sobretudo, um dos principais filósofos do contratualismo, sendo
contemporâneo de Hobbes.
A obra em análise versa sobre dois temas principais: a tolerância religiosa
e o governo constitucional. Nos ocuparemos do segundo livro, que cuida do
governo constitucional.
Curioso que, somente no final da vida, Locke assume a autoria da obra,
embora fosse público e notório fosse ele seu autor. Havia, na verdade, algo
obsessivo em Locke no sentido de ocultar a autoria da obra.
Locke morre em 25 de outubro de 1704.
O empirismo, na filosofia, foi introduzido por Locke, com o argumento de que a mente seria,
originalmente, um “quadro em branco”, “tabula rasa”, sobre o qual é gravado o conhecimento,
cuja base é a sensação. O método empírico opõe-se ao racionalismo, segundo o qual o homem
já nasceria com idéias inatas. Para o empirismo o conhecimento é formado pela experimentação,
pela tentativa e erro, podendo o homem entender os fenômenos particulares através dos sentidos.
O conhecimento da verdade dependeria, portanto, dos sentidos físicos. O empirismo vincula-se
ao método aristotélico.
17
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Na sua lápide, o texto pessoal: “Aqui repousa Johannes Locke.
Se perguntares como terá sido, responderá que viveu satisfeito em sua
mediocridade”.
1. ANÁLISE DO SEGUNDO LIVRO DOS DOIS TRATADOS SOBRE O GOVERNO:
CAPÍTULOS VIII, IX, X E XI
O Livro II, da obra Dois Tratados Sobre o Governo, cuida da origem,
extensão e objetivos do Governo Civil.
Especificamente nos capítulos VIII, IX, X e XI, Locke examina, a partir
de um enfoque empirista, racional e jusnaturalista, as origens, formas e fins da
sociedade civil, tomando como tese central o consenso em sua formação, tendo
sido um dos principais precursores do contratualismo.
Analisar-se-á, em continuação, cada um dos tópicos citados, que serão
separados, em correspondência aos capítulos, para facilitar a exposição.
1.1 CAPÍTULO VIII: ORIGENS DA SOCIEDADE CIVIL
No capítulo VIII, Locke apresenta suas teses centrais tangentes à
formação da sociedade civil, sucedâneo do estado natural.
Nesse aspecto, sustenta que a sociedade civil surge de um consentimento
de qualquer número de homens livres capazes de formar uma maioria, no
sentido de se unirem e se incorporarem a uma sociedade. Isto é o que pode
originar um governo legítimo.
Os homens são naturalmente livres (jusnaturalismo) e iguais, tendo sido
criados assim por Deus.
Ao discorrer sobre o estado da natureza, Locke assevera que neste os
homens são livres para dispor, de forma absoluta, de sua vida e de suas posses
(propriedade), titulando, individualmente, o poder executivo.
Isto significa que, a partir da interpretação racional da lei da natureza, e
por ser titular do poder executivo, cada indivíduo pode exercê-lo livremente no
estado da natureza, defendendo sua propriedade.
Contudo, em que pese a liberdade absoluta, o exercício desta revelava-se
por demais incerto, estando permanentemente exposta à violação pelos demais.
Assim, no escopo de obter maior segurança para a “propriedade” (incluídos
em tal acepção a vida, a liberdade e as posses), e de punir as transgressões à
lei da natureza, o homem se une a outros e forma uma maioria, fundando uma
sociedade civil. O poder executivo passa a ser exercido de forma coletiva, na
defesa da propriedade de cada membro da sociedade.
O consenso é apresentado, portanto, como sendo o elemento principal da
formação da sociedade civil.
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Ao ferir o tema da formação da sociedade, Locke ainda apresenta
respostas para duas principais possíveis objeções à sua tese.
A primeira, de que na história não se encontram exemplos de agrupamentos
de homens independentes que tenham se reunido e estabelecido um governo.
E a segunda, que os homens já nascem sob determinado governo e a ele devem
submeter-se.
Para rechaçar a primeira objeção, Locke, valendo-se do método
empírico dedutivo-indutivo, pondera, a partir de comparação com as memórias
da infância, que todos sabemos que tivemos infância, apesar de não termos
registros precisos dela. Aduz que os registros do estado da natureza eram mesmo
inviáveis, até mesmo em virtude da desarticulação e da total falta de capacidade
para fazê-lo. Contudo, conclui, não se há de duvidar que tal estado natural tenha
realmente existido em um dado momento histórico.
No tocante à segunda objeção, Locke sustenta que o consentimento
daquele que já nasceu sob um governo é dado “a posteriori”, de forma tácita,
consubstanciando-se na permanência voluntária em referida sociedade política.
Com efeito, esclarece que se alguém, ao atingir a maioridade, pretende deixar
a sociedade civil, nada o impedirá. Porém, deve renunciar às suas posses que
estão sob a jurisdição do governo, e isso por uma questão sinalagmática, ou seja,
em virtude de a sociedade civil ter contribuído para a defesa e conservação de
tal propriedade. Apesar disso, observa que somente o consentimento expresso é
que pode vincular, legitimamente, um homem a um governo.
Ainda no tocante às origens da sociedade, e à transição do estado da
natureza para a sociedade civil, Locke aponta que, provavelmente, isto se dá
a partir do desenvolvimento de grupamentos familiares, fundamentados no
poder patriarcal. Contudo, opondo-se veementemente ao pensamento de Robert
Filmer, Locke postula que o patriarcalismo não possui natureza política, o que o
afasta de um posicionamento conservador relacionado à legitimação do poder.
1.2 CAPÍTULO IX - FINS DA SOCIEDADE POLÍTICA E DO GOVERNO
Após fornecer as bases de sua tese consensual relativa à origem da sociedade
civil, Locke passa a examinar os fins desta, sustentando que se consubstanciam
na mútua conservação da vida, liberdade e bens de seus membros, bem como na
concentração do poder executivo nas mãos do magistrado, que passa a punir as
transgressões às leis estabelecidas, a partir da lei da natureza.
À guisa de argumentação, apregoa que o homem é completamente livre
no estado da natureza, sendo senhor absoluto de suas pessoas e de seus bens,
e titulando um poder executivo individual. Por que renunciar a isto? Porque o
exercício da liberdade absoluta é incerto, estando exposto à violação.
101

CLÁSSICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL

A conservação da propriedade, em sentido amplo (vida, bens, liberdade),
é o fim último da sociedade civil.
Segundo o autor, o estado da natureza apresenta os seguintes
inconvenientes: 1) carência de uma lei estabelecida. (Locke afirma que a Lei
natural está situada no espírito de todos os homens; porém, a interpretação desta,
influenciada pelas paixões, leva a equívocos que não podem se identificados
à míngua de uma lei estabelecida); 2) carência de um juiz estabelecido e
imparcial, com autoridade para solucionar as diferenças de acordo com as leis
estabelecidas. 3) carência de um poder central para apoiar e executar a sentença.
Veja-se que Locke recorre ao método empírico para sustentar que há
poucas notícias de homens que ainda vivem no estado da natureza, apesar de
admitir a existência de grupamentos que não se transformaram em sociedades
civis, como os índios da América.
1.3 CAPÍTULO X – FORMAS DE UMA SOCIEDADE POLÍTICA
Explicitada a origem e apresentados os fins da sociedade civil, Locke
parte, no capítulo X, para uma classificação desta, segundo o depositário do
poder legislativo.
Tendo a maioria em suas mãos, a sociedade pode elaborar leis.
Se isto se fizer pela maioria, através de funcionários designados, ter-se-á
uma democracia.
Se o poder de editar leis for depositado nas mãos de um pequeno grupo,
ter-se-á uma oligarquia.
Se o poder estiver depositado nas mãos de um único homem, ter-se-á
uma monarquia, que pode ser eletiva ou hereditária, a depender da forma de
designação do monarca.
A forma da sociedade política depende, portanto, de quem é o depositário
do poder de editar leis.
Por fim, classificadas as possíveis formas de sociedade civil, Locke passa
a examinar a extensão e os limites do poder legislativo, no capítulo XI.
1.4 CAPÍTULO XI – EXTENSÃO DO PODER LEGISLATIVO
Partindo da ideia fundamental do consenso, e de que o poder legislativo
é o poder constituído para expressar, por meio de leis, este consenso, Locke
classifica-o como o “poder supremo”.
Na sua argumentação, retoma a idéia de que o principal objetivo da
entrada dos homens em sociedade é desfrutar de suas propriedades em paz e
segurança. O instrumento para isto são as leis estabelecidas.
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Portanto, a primeira lei positiva é o estabelecimento do poder legislativo
(pois a lei natural primeira é a conservação da sociedade, que se destina ao
próprio legislativo).
O legislativo, portanto, é o poder supremo da sociedade política, pois
representa o elemento consensual da sociedade.
Embora seja um poder supremo, não é ele absoluto ou ilimitado.
Isso porque o homem não pode transferir mais poderes que detinha no
estado de natureza, sendo certo que a comunidade nada mais é senão a somatória
de cada membro desta (LOCKE: 2005, p.504). Assim, o poder legislativo, em
seus limites extremos, limita-se ao bem público da sociedade.
Além disso, o poder legislativo deve ser exercido através de leis
promulgadas e fixas, que devem ser aplicadas por juízes conhecidos e
autorizados, e não através de decretos arbitrários.
Um dos fins do poder legislativo é a superação da insegurança existente
no estado da natureza, em que não havia leis escritas nem juízes estabelecidos
para aplicá-las, de modo que a defesa do direito ficava nas mãos e condicionada
pelas forças do indivíduo.
Ainda como limite ao pode legislativo, Locke alude à proibição de que
este viole o direito de propriedade do súdito sem o seu consentimento.
Argumenta que, sendo a preservação da propriedade o fim do governo e
a razão porque os homens entraram em sociedade, o poder supremo não pode
tomar de homem algum parte de sua propriedade sem seu consentimento. A
propriedade de um homem não está segura, embora existam leis boas, se aquele
que exerce o mando tiver o poder de tomar de qualquer indivíduo a parte de sua
propriedade que lhe aprouver. Por mais que o poder legislativo possa elaborar
leis destinadas a regular a propriedade entre os súditos, jamais poderão dispor
de um poder de tomar para si, no todo ou em parte, a propriedade dos súditos
sem o consentimento destes.
Valendo-se do método empírico, Locke lança o exemplo do exército
para demonstrar que mesmo o poder absoluto não pode desviar-se de seus
fins. O General pode ordenar ao soldado uma missão suicida, cujo objetivo é a
preservação de todos, mas não pode dispor de um vintém de seu soldo.
Para justificar a sociedade civil e a existência do poder legislativo, Locke
sustenta que o fato de a lei natural estar situada no espírito dos homens, não
sendo escrita, impede que se possa convencer do equívoco aqueles que venham
a citá-la erroneamente. Daí a necessidade da lei escrita e de um juiz imparcial
para aplicá-la.
Como último limite, Locke refere-se à proibição de transferência pelo
Legislativo para outro órgão, do poder de elaboração de leis. O legislativo não
pode transferir o poder de elaborar leis para outras mãos, pois sendo ele um
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poder delegado pelo povo, aqueles que o detém não podem transmiti-lo aos
outros, criando outros legisladores fora do consenso.
O estabelecimento do poder legislativo, portanto, consiste na escolha
fundamental da sociedade política, o que denominaríamos, atualmente, de
Constituição.
1.5 PODER SUPREMO, PODER CONSTITUINTE?
Para caminharmos para o encerramento, resta-nos investigar se o Poder
Supremo, a que se refere Locke, identifica-se com o poder Constituinte.
Celso Bastos faz referência ao pensamento de Emmanuel Sieyès,
identificando, em seu manifesto sobre o Terceiro Estado, o primeiro escrito a
tratar do poder constituinte (BASTOS: 1998, p.22).
A formação da sociedade civil e o estabelecimento do poder constituinte,
destinado a representar a vontade comum, identifica-se com o pensamento
contratualista de Locke.
O poder constituinte encontra limites tão-somente no direito natural,
existente antes da nação e acima dela.
Obviamente, no momento histórico em que o abade Emmanuel Joseph
Sieyès, repercutido por Celso Bastos, escreveu seu famoso manifesto, foi buscar
a legitimidade de suas reivindicações fora do ordenamento jurídico positivo,
reportando-se diretamente ao direito natural do povo de se auto-constituir.
O pensamento de Sieyès desenvolveu-se em bases contratualistas e da
ideologia liberal da época, identificando-se com o de Locke.
Assim, o que podemos verificar é que Locke ainda não havia elaborado
uma construção sistemática e racional de poder constituinte, muito embora
tenha desenvolvido as bases teóricas, especialmente de matriz contratualista,
para a futura conceituação e fundamentação deste poder.
A própria noção de separação de poderes, pressupõe a existência de um
Poder Supremo, previamente existente, que realizasse esta repartição. Esse
poder supremo é amiúde referido por Locke, como sendo o primeiro Poder
Legislativo instituído pelo consenso, na formação da sociedade civil.
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QUEM É O POVO? A QUESTÃO FUNDAMENTAL DA DEMOCRACIA
Friedrich MÜLLER
Roberta Alessandra Pantoni18*
Friedrich Müller quando escreve a obra “Quem é o povo? A questão
fundamental da democracia” aborda, de maneira nunca antes feita, um dos
pontos mais caros ao Estado de Direito, a questão da própria legitimidade do
sistema democrático.
O autor, jurista alemão nascido em 1938, em Eggenfelden, na Baviera,
professor da Universidade de Heidelberg onde ministra as disciplinas “Direito
Constitucional”, “Filosofia do Direito e do Estado” e “Teoria Geral do Direito”,
tendo vivenciado as rápidas mudanças políticas, filosóficas e ideológicas pelas
quais passou a Alemanha no pós-guerra dedicou suas atividades acadêmicas à
exploração de alguns pontos centrais da Ciência do Direito. Dentre suas obras,
encontram-se “Teoria estruturante do Direito”, “O novo paradigma do Direito”,
“Métodos do trabalho do Direito Constitucional”, “Fragmento (sobre) o poder
constituinte do povo”, além da analisada neste trabalho, cuja abordagem
inovadora supera os métodos positivas tradicionais de análise do fenômeno
jurídico e aplicação do Direito. É neste ponto talvez que se assenta a importância
da obra. O autor considera que o texto de um preceito jurídico positivo é apenas
parte da realidade normativa, que somente após ser interpretado transforma-se em
totalidade. Desenvolve e utiliza o método interpretativo concretista analisando
o Direito “em sua vigência e vigor para muito além da expressão textual das
normas” 19. Supera com isto, os limites do positivismo da Escola da Exegese.
É nesta perspectiva, portanto, que se desenvolve a obra, cuja introdução,
feita por Ralph Christensen e prefácio escrito por Fabio Konder Comparato,
sintetizam a posição e eixos temáticos que marcam o seu conteúdo, bem como
a trajetória intelectual do autor. A obra tem por escopo investigar os modos de
utilização da palavra “povo” nos textos normativos constitucionais buscando
discuti-los não apenas pelo viés do direito positivo, mera definição legal, mas
pela dimensão da legitimidade. Por esta razão, principia sua obra fazendo as
seguintes indagações: “Por que as Constituições falam de ‘povo’?” (p. 47)
“Se uma constituição recorre ao poder constituinte do povo será que ela esta
formulando um enunciado sobre a realidade?” (p. 50).
O emprego da expressão “povo” nas Constituições modernas possui
a função de legitimar o sistema político-jurídico de um Estado, é por esta
Mestra em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia.
Expressão utilizada por Fábio Konder Comparato no Prefácio da obra resenhada.
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razão que Müller atesta que o termo é marcado por uma forte ambigüidade,
pois representa por um lado, a superação de um modelo de Estado no qual o
exercício do poder se legitimava por razões teológicas e por outro persiste em
ser forma de legitimar grupos determinados no poder.
Diante disto, Müller busca analisar o conceito de povo a partir da seguinte
divisão, dedicando a cada tópico um capítulo específico: a) povo como povo
ativo; b) povo como instância global de atribuição de legitimidade; c) povo
como ícone, d) povo como destinatário das prestações civilizatórias do Estado.
O “povo ativo” representa aquela parcela da população dotada de
nacionalidade e elege seus representantes de acordo com as normas contidas
nos textos constitucionais. Faz a ressalva, no entanto, de que o “povo ativo”
não pode sustentar sozinho um sistema que se pretende uma democracia, vez
que não há nenhuma razão democrática para se abandonar um conceito mais
amplo de povo: o da totalidade dos atingidos pelas normas.
Tradicionalmente esse dimensionamento para os titulares da nacionalidade
é matéria de direito positivo, mas não se compreende por evidência.
Estrangeiros que vivem em território nacional que pagam seus impostos
e contribuem pertencem à população. Eles são efetivamente cidadãos
(faktisch Inländer), são atingidos como os cidadãos de direito (rechtliche
Inländer) pelas mesmas prescrições ‘democraticamente’ legitimadas.
A sua exclusão do povo ativo restringe a amplitude e a coerência da
justificação democrática. (p. 57)
F. Müller dá continuidade à obra analisando o conceito de povo como
“instância global de atribuição de legitimidade”, a partir da compreensão
da idéia de estrutura de legitimação, ou seja, “ciclos (Kreislauf) de atos de
legitimação” (p. 60), uma seqüência de atos e ações engendradas por indivíduos
e representantes do Estado que servem como base legitimadora do sistema.
Desta feita, o “povo ativo” elege seus representantes; do trabalho dos mesmos
resultam os textos das normas; estes são por sua vez são implementados na
diferentes funções do aparelho do Estado; os destinatários, os atingidos por tais
atos são potencialmente todos, a saber, o “povo” enquanto população. Assim,
O povo não é apenas – de forma mediada - a fonte ativa da instituição
de normas por meio de eleições – bem como de forma imediata – por
meio de referendos legislativos; ele é de qualquer modo o destinatário
das prescrições, em conexão com deveres, direitos e funções de proteção.
E ele justifica este ordenamento jurídico num sentido mais amplo como
ordenamento democrático, à medida que o aceita globalmente não se
revoltando contra o mesmo. (p. 61).
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Isto também vale para os não eleitores e os eleitores vencidos pelo voto ou
então, aqueles cujo voto sofre uma cláusula limitadora. O “povo como instância
de atribuição” não se refere, portanto, ao povo enquanto “povo ativo”, mas
lembra o autor que aquela categoria somente justifica um sistema democrático
onde existir também a figura do povo ativo, ao passo que o “povo ativo” existe
somente onde são respeitados os direitos fundamentais individuais e políticos
das pessoas. A justificação num regime democrático, no entanto, nada obstante
a existência do “povo ativo”, pode também fracassar se não houver o respeito
ao procedimento legislativo, se a representatividade política estiver eivada de
vício na sua origem, se a justiça decide em caráter de obrigatoriedade “em nome
do povo”, mas a sentença judicial não se baseia em textos de normas, etc. Neste
caso, a invocação do povo é apenas “icônica”, pois não se trata nem do “povo
ativo”, nem do “povo enquanto instância de atribuição” e menos ainda do povo
que está exercendo a dominação real.
O autor passa, então, à analise da figura do povo como “ícone”,
representada por uma imagem abstrata e discursivamente construída como una
e indivisível. Que não diz respeito a nenhum cidadão ou grupo de cidadãos.
Pelo contrário é um povo que não existe na vida real, é um povo construído,
invocado pela minoria detentora do poder, cuja manipulação pode resultar em
práticas absolutamente atentatórias à dignidade humana.
O povo como ícone, erigido em sistema, induz a práticas extremadas. A
iconização consiste em abandonar o povo a si mesmo; em ‘desrealizar’
(entrealisieren) a população, em mitificá-la (naturalmente já não se trata
há muito tempo dessa população), em hipostasiá-la de forma pseudosacral e em instituí-la assim como uma padroeira tutelar, tornada
inofensiva para o poder-violência – ‘notre bon peuple’. (p. 67).
F. Müller assevera que somente em Rousseau é que se abandona o
discurso icônico sobre o povo, vez que entende o filósofo que os atingidos pelas
decisões devem simultaneamente ser os autores das decisões, os outorgantes
da norma devem ser idênticos ao conjunto dos destinatários da norma. Ocorre
que, conforme alerta o autor, que as categorias rousseaunianas pressupõem
um tratamento igual de todos, por isto, “povo” também não vem a significar
toda a população existente. Jaz neste ponto o perigo de se transpor o discurso
rousseauniano para os dias atuais, apesar de sua grande contribuição para a
consolidação do regime democrático. Ressalta F. Müller, que a “inconização”
reside também no empenho de unificar em “povo” a população diferenciada,
o que impede que se dêem nomes às cisões sociais reais, que se vivam as
diferenças e que sejam elas trabalhadas. Assim, segue dizendo, que para que
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o povo se apresente como sujeito político real, são necessárias instituições e
procedimentos para que possa entrar em cena como destinatário e agente de
responsabilidade e controle.
É a partir desta percepção que o autor tenta elaborar um conceito ideal de
povo, por ele denominado como “povo destinatário de prestações civilizatórias
do Estado” – “o povo-destinatário”, para ele, toda a população o “povo inteiro”
rousseauniano. Para F. Müller, uma democracia somente se legitima quando os
cidadãos ativos passam a ser dotados, não importa quão mediata ou imediatamente,
de competências de decisão e de sancionamento claramente definidas e, aliado a
este fator de ordem procedimental, pelo modo mediante o qual o “povo inteiro”, a
população são tratados por tais decisões e seu modo de implementação.
A democracia é um dispositivo de normas especialmente exigente, que
diz respeito a todas as pessoas no seu âmbito de ‘demos’ de categorias
distintas (enquanto povo ativo, povo como instância de atribuição ou
ainda povo-destinatário) e graus distintos. A distinção entre direitos de
cidadania e direitos humanos não é apenas diferencial; ela é relevante
com vistas ao sistema. Não somente as liberdades civis, mas também os
direitos humanos enquanto realizados são imprescindíveis para a uma
democracia legítima (p. 76).
Sempre com vistas à “idéia do povo como totalidade dos efetivamente
atingidos pelo direito vigente e pelos atos decisórios do poder estatal –
totalidade entendida aqui como a de pessoas que se encontram no território
do respectivo Estado” (p. 76). Isto porque o fato de um indivíduo trabalhar,
residir e estabelecer laços dentro de um território constitui num fenômeno ao
mesmo tempo gerador de obrigações e direito subjetivos, o que o eleva ao
posto de cidadão. Esta massa de indivíduos constitui, portanto, o “povo como
destinatários das prestações civilizatórias do Estado” – povo destinatário.
Tendo feita a explanação das categorias, para delimitar bem a diferenciação
entre elas, o autor estabelece outro critério de determinação fazendo referência
a que grupos reais pertencem o modo de utilização do termo “povo”. Atesta que,
ao “povo ativo” está correlacionada a expressão “government by the people”
(governo pelo povo), ao “povo – destinatário”, a expressão “government for
the people” (governo para o povo), mas alerta que a expressão “government
of the people” (governo do povo, ou em nome do povo) pode oscilar entre
as outras duas categorias, ou seja, o “povo como instância de atribuição de
legitimidade” e o “povo icônico”, devendo, portanto, ser banido do discurso
democrático neste último sentido, mas, que, no entanto ainda é fartamente
invocada nas democracias.
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Na tentativa de dar ao conceito de “povo” uma máxima realização no
plano concreto é que F. Müller segue sua obra analisando o conceito do termo
povo, como um conceito de “combate” do qual podem se utilizar todos os
operadores do Direito no seu papel de agentes “orgânicos” da sociedade. Isto
a partir da idéia de que o termo povo quando aparece em textos de normas,
em especial nos textos constitucionais “deve ser compreendido como parte
integrante plenamente vigente da formulação da prescrição jurídica e deve ser
levado a sério como conceito jurídico e ser interpretado lege artis” (p.83).
Assim, para ele as invocações do povo legitimador nos textos das normas
constitucionais apresentam-se como direito constitucional com caráter de
obrigatoriedade, fazendo-se essencial a tarefa de se aferir em que campos e
graus suas pretensões estão sendo cumpridas ou descumpridas. Alerta o autor
que, ainda que a aferição da legitimidade se faça desta forma, ela pode esbarrar
no obstáculo da exclusão, ou seja:
discriminação parcial de parcelas consideráveis da população, vinculada
preponderantemente a determinadas áreas; permite-se a essas parcelas
da população a presença física no território nacional, embora elas sejam
excluídas tendencialmente e difusamente dos sistemas prestacionais
[Leistungssystemen] econômicos, jurídicos, políticos, médicos, e dos
sistemas de treinamento e educação, o que significa marginalização
como subintegração (p. 91).
Fala-se de exclusão no sentido de que estes grupos populacionais
dependem (negativamente) das prestações dos sistemas funcionais da sociedade,
sem que tenha simultaneamente acesso às mesmas (positivamente) de modo que
o esquema inclusão/exclusão se sobrepõe como uma superestrutura à estrutura
da sociedade, bem como à estrutura da Constituição, pois, na prática lhes são
retirados a dignidade humana e a qualidade de seres humanos pela não aplicação
sistemática dos direitos fundamentais e de outras garantias constitucionais.
Neste ponto ele trabalha os conceitos de exclusão, dizendo que a
realidade apresentada trata-se da exclusão por ele chamada de “primária”,
diferenciando-a da “secundária”, na qual entre a normatividade e a realidade
existe um continuum hierárquico fundamentalmente respeitado, em que erros,
lacunas e falhas podem ser trabalhadas no interior do sistema, por meio de
operações no âmbito da estrutura normativa. Já a exclusão “primária”, já
descrita, é sistemática e pode ser vista no próprio texto constitucional por meio
da omissão da menção a determinados grupos populacionais.
A exclusão primária deslegitima, pois na exclusão o “povo ativo”, “povo
como instância de atribuição” e o “povo-destinatário” degeneram em “povo ícone”.
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A legitimidade só pode advir da fundamentação no povo real. Desta feita,
assevera o autor que é preciso deixar de tratar da democracia meramente em
termos de técnica de representação e legislação e sugere que o kratein – ser
sujeito do poder decisório e do exercício do poder - deva ser referido ao povo
efetivo. O “povo ativo” e o “povo enquanto instância de atribuição” devem ser
aproximados, na medida do possível, em termos de política constitucional, ao
“povo inteiro” rousseauniano, a toda a população. Para tanto, faz-se necessária
a redefinição e revaloração de kratein, para fins de que ela seja compreendida,
para além das técnicas de dominação, mas também como nível de exigências,
quando o povo ao ser incluído possa estar em condições de efetivamente exigir
e reivindicar seus direitos e garantias.
Não existe nenhuma dúvida que a obra “Quem é o povo? A questão
fundamental da democracia” de F. Müller é inovadora quanto à sua abordagem no
tratamento da temática, vez que se utiliza de um método que ultrapassa os limites
do positivismo sem, no entanto, exacerbar para uma interpretação subjetiva e
irracional. Ao contrário dos teóricos que investigam o fenômeno jurídico, apoiados
na segurança da literalidade da lei, o autor encara a temática tendo sempre em
mente que o Direito está intimamente ligado a elementos culturais, econômicos
e políticos, demonstrando isto em toda a exposição. A linguagem utilizada é
tecnicamente simples, no entanto, a leitura da obra requer invariavelmente que
se tenha já algum um conhecimento prévio sobre alguns pontos da história do
constitucionalismo e da afirmação dos direitos fundamentais.
Ademais, a obra sofre de limitações encontradas em qualquer obra
traduzida. O próprio tradutor Peter Naumann admite a dificuldade em dar
sentido às formulações extremamente sintéticas da língua alemã. Assim, a obra
traz, na medida do possível, uma apresentação concisa e coerente das idéias do
autor, que faz, no entanto, em alguns pontos digressões sobre questões tratadas
em momentos anteriores da mesma obra. A obra, portanto, está direcionada
diretamente ao público inserido de alguma forma na área jurídica dada sua
abordagem técnica, o que não significa afirmar que ela não possa ou não
deva deveria ser lida também pelo público em geral. A obra pode representar
importante contribuição no processo de “empoderamento” dos indivíduos, que
ao compreenderem as “variações” do termo “povo” e todas as suas formas de
manipulação não mais permitiram ser usados como “povo ícone” e passarão
definitivamente à condição de “povo-destinatário”, efetivamente atuante e
exigente dos seus direitos.
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PROPRIEDADE E LIBERDADE
Richard Pipes
Roberta Alessandra Pantoni 20*
Desde as revoluções liberais a relação intrínseca entre propriedade e
liberdade sempre pareceu existir, sendo inclusive o seu próprio sustentáculo. Foi
justamente esta ligação que Richard Edgar Pipes, historiador de origem polonesa,
busca evidenciar no seu livro “Propriedade e Liberdade”. Ele parte da hipótese
de que o direito à propriedade privada é condição necessária para que exista
liberdade, ainda que não seja suficiente. “Há uma ligação íntima entre garantias
públicas de propriedade e liberdade individual: que enquanto a propriedade de
certa forma existe sem a liberdade, o contrário é inconcebível” (p. 15).
O autor propõe-se a demonstrar tal hipótese examinando a relação
entre propriedade e sistemas políticos desde o início da história registrada,
em especial os da Rússia e Inglaterra. A trajetória intelectual do autor denota
sua própria história de vida, vez que após a invasão alemã na segunda Guerra
Mundial deixou Varsóvia e radicou-se nos Estados Unidos. R. Pipes trabalhou
como professor na Universidade de Harvard, de 1950 até sua aposentadoria, em
1996, e ocupou o cargo de Diretor do Departamento de Assuntos Soviéticos e
Leste Europeu no Conselho Nacional de Segurança, entre 1981 e 1982, durante
o governo do presidente Ronald Reagan. É especialista em História russa e
autor, dentre outras, das seguintes obras “História concisa da Revolução
Russa”, “Russia under the old regime”, “The Russian Revolution”, “Russian
under the Bolshevik Regime”, “Communism: a History”, além da utilizada
como referência neste trabalho.
R. Pipes principia sua obra “Propriedade e Liberdade” estabelecendo o
sentido semântico de “posse”, “propriedade” e “liberdade” para que não haja
nenhuma confusão ao longo da leitura por parte do leitor. Em seguida, para
analisar o tratamento dado ao conceito (temática a ser mais profundamente
desenvolvida ao longo do trabalho) e à instituição da propriedade ao longo da
história. Busca mostrar a instrumentalidade da propriedade privada para obstar
o poder do Estado a partir da análise do cenário de Grécia e Roma, quando
os direitos de propriedade aparecem pela primeira vez, na medida em que ela
possibilitou ao mundo ocidental a criação de instituições democráticas fortes.
Passa pela Idade Média e Idade Moderna demonstrando as modificações sofridas
pela noção de poder com a expansão das trocas comerciais entre as cidades e
o advento do liberalismo econômico. Mostra que a marca do século XX foi a
tentativa de conciliar a propriedade às reivindicações por justiça social.
20 *
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R. Pipes dá continuidade à obra dedicando capítulos específicos à história
da Inglaterra e Rússia, mostrando como aquela, sendo o primeiro país a tratar
a terra como um bem material e a desenvolver um forte sistema de defesa dos
direitos de propriedade, também se tornou o primeiro a instituir um governo
parlamentarista capaz de limitar os poderes da realeza. Ao passo que na Rússia,
a ausência dessa relação de posse sobre um determinado bem, no caso a própria
terra, impossibilitou que seus cidadãos limitassem a autoridade de seus czares.
Por fim, dedica o último capítulo ao exame do tratamento dado à propriedade no
século XX nos Estados Totalitários, revelando, ainda que nos Estados Unidos
a proteção ao direito à propriedade tem sido uma grande contribuição ao bem
comum, alertando, no entanto, que a excessiva interferência do governo na
questão da propriedade, mesmo quando direcionada a promovê-lo, pode levar
à redução da liberdade. Enfatiza, portanto, a ameaça da liberdade subentendida
na luta do Welfare State por igualdade social e econômica.
Este trabalho tem como objetivo específico a análise mais minuciosa
sobre o “conceito de propriedade”, tratada pelo autor no primeiro capítulo,
que o faz pelo viés da teoria política, filosofia, teologia, economia, psicologia,
antropologia, e de certa forma da biologia. O autor trabalha a questão delimitando
sua análise temporal – em cada momento histórico - e geograficamente –
ocidente, trazendo a baila os argumentos favoráveis e contrários à propriedade.
Assim, inicia sua análise pela Antiguidade Clássica. Neste período,
verificou-se na literatura Grega (Hesíodo) e Romana (Virgílio, Ovídio e
Sêneca) a artificialidade da propriedade privada, cujas discussões vieram a se
tornar mais significativa no embate entre Platão - para quem “a propriedade e
virtude eram incompatíveis” (“A República” de - livros 5 e 7), tendo sugerido
posteriormente que o Estado devesse assegurar que ela não levasse a extremos
de riqueza e pobreza (“As Leis”) - e, Aristóteles, que pautou seu pensamento,
em favor da propriedade, em fundamentos utilitários no sentido de que
‘ninguém cuida de objetos que não são seus’ e ‘pessoas que possuem coisas em
comum tendem a brigar mais do que aquelas que as possuem individualmente’
(Política). Mas será apenas com os estoicos, pela introdução do princípio de lei
natural, que o conceito de propriedade alcançará nível mais abstrato, irradiando
suas influências menos na Grécia do que em Roma, local onde primeiro foi
formulado sob a expressão dominium - “o direito de usar e consumir uma
determinada coisa, de acordo com a lei”, devidamente obedecidos os seguintes
critérios: ter sido obtido legalmente, ser exclusivo, absoluto e permanente.
Em seguida passa ao período da Idade Média, em que a justificação da
propriedade oscilou acordo com as conveniências da Igreja. Esta se defrontou
com um dilema: como justificar suas posses e propriedades frente à ideia cristã
de não acumulação de riqueza? Ela buscou, portanto, justificar a propriedade
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sugerindo que esta não derivava da lei da natureza, mas sim da lei convencional
e como tal tinha que ser respeitada. A igreja aceitava, portanto, a propriedade
como fato da vida e se concentrava em exortar os fiéis a se dedicarem ao
máximo à caridade; as propriedades eram um mal em potencial, e desta forma,
consideradas malignas apenas de usadas de maneira egoísta. Estas ideias eram
sustentadas por Santo Agostinho, para quem uma “sociedade sem propriedade
era possível apenas no Paraíso” porque exigia a perfeição dos homens. Ela era
“neutra e se tornava maligna apenas se desse origem à avareza”.
A visão católica da propriedade foi codificada por Tomaz de Aquino
na Summa Theologica que abordou o conceito de justiça como sendo o de
“dar a cada um o que é seu” e adotou alguns pontos anteriormente defendidos
por Aristóteles: que a propriedade comum não promovia harmonia mas sim
discórdia, que a ideia de posses permitia que as pessoas fizessem caridade.
Sugere o autor que, muito embora, os evangelhos proclamassem a riqueza
como um obstáculo a salvação, a “Bíblia não parecia conter nenhuma teoria
definida da propriedade” (p. 34). E, ainda, que a “Igreja não tolerava e muito
menos difundia o comunismo” (p. 37) vez que as doutrinas econômicas das
igrejas cristãs não foram além da renúncia voluntária da própria riqueza.
Além disto, no protestantismo, em especial os calvinistas, que elogiavam a
manufatura o comércio, e seus benefícios, rejeitavam a proibição da usura e
ressaltavam os benefícios do crédito e do dinheiro, a propriedade era associada
ao trabalho, um dever cristão.
No entanto, no final da Idade Media para evitar que seus bens fossem
confiscados pela coroa a Igreja passou a defender a propriedade como um
direito inalienável. Assim, o Estado não poderia ser apropriar das propriedades
da Igreja porque seus direitos antecediam àquele, argumento apoiado na lei
romana, que havia sido redescoberta e vinha sendo ensinada nas universidades
italianas desde o século XII. No entanto, durante toda a Idade Média o mito
da chamada Idade de Ouro, quando o homem era inocente e a propriedade
desconhecida, acabou sendo fator impulsionador das grandes aventuras
marítimas, cujas primeiras impressões deram o tom de toda a literatura utópica
(“Utopia” de Thomas More e “Cidade do Sol” de Tommaso Campanella) dos
quinhentos anos seguintes – o mito do “bom selvagem” – cujo desconhecimento
da propriedade era considerada uma qualidade, que foi confrontada, no entanto,
pelas dos primeiros colonos e comerciantes, para quem o desconhecimento da
propriedade era prova da inferioridade daqueles “seres”. O idealismo utópico
entrava em choque, portanto, com o idealismo pragmático da teologia cristã e
com as novas correntes de pensamento associadas ao renascer das teorias da lei
natural e caminhava em sentido contrário às do espírito do individualismo e da
livre iniciativa que então surgiam na Europa.
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Continua ao autor dizendo que, com o início da Idade Moderna,
a propriedade, que até então significava essencialmente terras, passou a
compreender também o capital - considerado como bem pessoal e sem restrições,
face ao surgimento do comércio em algumas partes da Europa. Assim, para
justificar a propriedade, ressurge da ideia estoica de lei da natureza em função
da volta dos textos legais e literários romanos. Eles reavivaram a ideia de que
a Lei da Natureza antecipava as leis positivas, e de que todos os seres humanos
possuíam direitos inatos que os governos não poderiam violar porque os Estados
haviam sido formados com o propósito expresso de protegê-los.
Uma das primeiras tentativas para justificar a propriedade nesta
perspectiva é encontrada em Jean Bodin (“Os seis livros da República”) a
propósito de justificar a prerrogativa real, o que fez formulando uma nova
definição de “soberania como autoridade ilimitada tanto no poder quanto na
responsabilidade e no tempo”, irrestrita à vontade humana ou pelas leis dos
homens, mas fundada na lei natural. Outro teórico foi Hugo Grotius (“Sobre o
direito de guerra e de paz”) que defende que para preservação dos nossos bens
é legítimo, se necessário, matar quem quiser se apoderar deles, afirmação que o
leva a discutir “a origem e as bases legais da propriedade” (p. 50).
Segundo o autor, a lei natural encontraria aplicação prática a Inglaterra
com as Revoluções Gloriosa e Cromwelliana. Nesta época, a liberdade passou
a significar não somente objetos materiais, mas tudo a que o indivíduo tinha
um direito natural de reivindicar como seu, inclusive sua vida e sua liberdade.
R. Pipes sugere que algumas passagens de H. Grotius, que dividia as coisas
em “alienáveis e inalienáveis - tão essenciais ao homem que não poderiam
pertencer a outro, tais como a vida a liberdade e honra” – podem ser a primeira
articulação na historia intelectual da teoria de que liberdade é uma propriedade
inalienável, dando origem ai aos direitos inalienáveis do homem.
As prerrogativas da coroa eram defendidas por vários teóricos, dentre
eles, Thomas Hobbes, para quem a propriedade derivava não da natureza, mas
do consentimento, visto que o estado natural era uma condição na qual os bens
pertenciam a alguém e a competição por eles gerariam a “guerra de todos contra
todos” que por esta razão transferiram o seu direito natural de governar para
o Estado. Assim, o Estado precede a sociedade e não emana dela. Para ele a
propriedade não é direito inato, mas sim concedida pela autoridade soberana
- é criação do Estado – que tem o direito legítimo de tributar e confiscar sem
consentimento dos súditos.
O autor ressalta, no entanto, que a concepção de T. Hobbes ignorava as
mudanças ocorridas nas relações de propriedade da época, evidenciada por James
Harrington cujos estudos mostravam que a origem do colapso da monarquia
estava na política fundiária dos primeiros Tudor, que beneficiavam a pequena
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burguesia rural às custas da Coroa e da nobreza. Do ponto de vista da evolução
da ideia de propriedade muito influente foi o trabalho de John Locke (“Dois
tratados sobre o governo”) na medida em que enfoca a propriedade como fonte
e razão de todos os governos. “A mensagem de J. Locke é clara: o rei não deve
violar os direitos de propriedade de qualquer um de seus súditos; se ele o fizer
estará em ‘guerra’ com eles e poderá ser desobedecido” (p. 59). Considerava
a propriedade anterior à soberania. Para ele, o estado natural era, ao contrário
do que era em T. Hobbes, uma feliz situação de liberdade e igualdade. Indaga
J. Locke: “Porque a humanidade abandonou o seu estado natural para entrar
num mundo de disputa social e política? Por causa da propriedade (em sentido
amplo). As pessoas abriram mão de sua liberdade e de igualdade ilimitada em
troca da segurança pessoal e de suas posses. J. Locke introduz o conceito de
origem da propriedade material no trabalho: “possuímos tudo que produzimos
e possuímos a nos mesmos” (p. 58).
Se a glorificação da propriedade privada atinge seu apogeu na Inglaterra
onde gozou de apoio de um grande número de proprietários, ela sofreu um ataque
frontal na França do Antigo Regime. Isto porque os primeiros intelectuais, que
inspirados por autores e descrições feitas pelos viajantes modernos, buscavam
esboçar uma sociedade utópica de perfeita igualdade, o que se percebe pelas
obras Helvétius e Morelly. Mas a obra que mais contribuiu para estimular
um sentimento antipropriedade na França foi o “Discurso sobre a origem da
desigualdade” de J.J. Rousseau.
R. Pipes faz uma crítica contundente ao pensamento de Rousseau dizendo
que ele expõe na obra “uma narrativa incoerente de como, fora da igualdade
original, desenvolveu-se a propriedade privada, e como ela levava ao ciúme, à
inveja, à escravidão e às guerras” (p. 64).
Conforme o autor, Rousseau, embora descreva as desigualdades de
riqueza como malignas, não propõe que a propriedade seja abolida, tendo este
proclamado, inclusive, o direito à propriedade como o mais sagrado dos direitos,
e mais importante, em certos aspectos, do que a própria liberdade (“O discurso
sobre economia política”) e, ainda, depois no “Contrato Social” sugeriu que
o direito de cada indivíduo estaria subordinado ao direito da comunidade a
tudo. Assevera R. Pipes que a “implicação de seu argumento era de que os
males resultavam não da propriedade como tal, mas de sua distribuição vez
que ele era totalmente favorável à propriedade adquirida por meio de trabalho
honesto”. (p. 64-65). Embora predominassem na França do século XVIII os
sentimentos antiproprietários, estes não conseguiram impedir que as ideias da
Escola Fisiocrática prosperassem. Segundo os fisiocratas, a terra era a mais
autêntica forma de propriedade, porque apenas a agricultura poderia aumentar a
riqueza já existente. O Estado deveria ser governado por proprietários de terra,
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que eram os únicos de quem se podia dizer que sozinhos possuíam uma pátria
(patrie) e patrimônio (patrimonie), coisas idênticas. Mas, estas concepções logo
seriam derrubadas em função das transformações econômicas evidenciadas no
século XIX. Pela primeira vez pregava-se a intervenção do Estado e abolição da
propriedade. Agora a instituição da propriedade é atingida em suas bases, sendo
considerada inerentemente imoral.
O século XIX testemunhou uma ampla discrepância entre atitudes em
favor da propriedade e a realidade dos relacionamentos entre proprietários.
O relacionamento entre proprietário de terras e seus arrendatários ou
trabalhadores rurais é muito diferente daquela existente entre um industrial e
seus empregados. No primeiro caso a proximidade física e exposição criavam
quase que um vínculo político e as ligações pessoais faziam com que a ideia
de disparidades de riquezas se tornassem mais naturais. Já no segundo, o
relacionamento é impessoal, fazendo com que as disparidades de riquezas
fiquem mais perceptíveis e menos toleráveis.
O ataque teórico à propriedade em nome do comunismo ocorre primeiro
na França com Robespierre e Louis de Saint Just, que delineou um programa
de expropriações maciças de grandes propriedades. Mas o progenitor do
comunismo moderno foi François-Nöel (Gracchus) Babeuf, que exigia a
posse em comum de todos os recursos econômicos. Neste cenário destacase também Proudhon, pela sua famosa declaração: “O que é propriedade? é
roubo”. R. Pipes afirma, no entanto, que Proudhon não era contra a propriedade
privada como tal, era apenas contra os seus abusos sob o capitalismo, que
possibilitavam aos capitalistas se apropriarem por meio de aluguéis, juros
etc., mas que, no entanto, no final de sua vida na obra póstuma “Teoria da
propriedade”, ele viria a dizer que a propriedade e a família eram os únicos
baluartes verdadeiros contra a tirania. Até a década de 1840, os argumentos
contra a propriedade eram de natureza essencialmente moral, mas surgiria
uma nova linha de argumentos que passaria a identificá-la a uma determinada
organização da vida econômica, o capitalismo.
Karl Marx e Friedrich Engels, buscando combater a propriedade, partiram
do pressuposto que a humanidade em sua condição original não conheceu a
propriedade privada da terra, que ela era um fenômeno moderno, subproduto
do modelo de produção capitalista. Em seus primeiros escritos, supuseram
que, originariamente, a propriedade era coletiva. Segundo K. Marx, autor de
“O manifesto comunista” e “O capital”, mesmo na economia avançada da
antiga polis grega a comunidade prevalecia: a propriedade privada existia, mas
era uma forma anormal subordinada à posse comum, em boa medida porque
a sociedade incentivava a escravidão, uma instituição essencial para a antiga
ordem social e econômica; já a propriedade feudal era baseada normalmente
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numa comunidade, sendo o fator de ligação a exploração do trabalho escravo. F.
Engels, por sua vez, na obra “A origem da família, da propriedade privada e do
Estado”, também defendia que, nos primórdios, não havia propriedade privada,
e que em última análise, os sem propriedade derrotariam os proprietários e,
no processo, aboliriam propriedade por completo; que os bens econômicos
seriam os primeiros a serem nacionalizados e passariam a ser um bem comum.
A sociedade do futuro alcançaria o ideal anarquista de uma associação livre e
igualitária dos produtores sem um Estado para supervisioná-la.
A noção de comunismo primitivo recebeu um reforço do historiador Sumner
Maine (1875) e do antropólogo Lewis Morgan (1877). Afirma R. Pipes: “Os
fundadores do socialismo cientifico, no entanto, contribuíram muito pouco para a
compreensão sobre as origens da propriedade privada”, “construíram um modelo
teórico da sociedade antes do surgimento da propriedade e daí descreveram – com
recursos mínimos – da antropologia como de história, assuntos nos quais eram
bastante ignorantes – como a propriedade deve ter se desenvolvido” (p.75).
A crítica da doutrina do comunismo primitivo foi minada por trabalhos
teóricos de escritores contemporâneos e demolida pela antropologia no século
XX. O principal ataque veio do historiador Fustel de Colanges, cuja obra “A
cidade antiga”, descreve o surgimento da propriedade privada na antiguidade
como corolário de cultos religiosos centrados na família e no lar, chegando até
a negar a posse coletiva da terra entre os germanos. Assevera o autor que tais
argumentos não influenciaram a opinião pública nesta época, não apenas por
preconceito em favor do comunismo natural, mas também e principalmente
porque a partir de meados do século XIX os liberais passaram a se confundir
com as disparidades crescentes na distribuição da riqueza.
Exemplo disto foi Stuart Mill que em sua obra “Princípios de economia
política” aproximou a ideologia liberal do socialismo. Ele acreditava que o
comunismo era justo e exequível e provavelmente congruente com a liberdade.
S. Mill foi um dos primeiros liberais que infundiram ao liberalismo ideias
socialistas, enfatizando acima de tudo a importância de uma distribuição
igualitária da riqueza produtiva. Assim, às vésperas do século XX os liberais
começaram a aceitar restrições à propriedade privada, a fim de submeter os
direitos de propriedade ao teste da justiça social e para investir o Estado da
autoridade moral para restringir o direito à posse absoluta em favor do bem
comum. Encontra-se aí o prenúncio das reformas sociais que no século XX
levaram ao surgimento do Welfare State.
O “tratado utópico” (p. 84) de John Rawls “Uma Teoria da Justiça”
empenha-se em delinear princípios de uma sociedade bem ordenada, baseada na
integridade, mas ressalta R. Pipes que, em nenhum momento sugere “como esses
princípios devem ser realizados” (p. 84). Injustiça é a desigualdade. Mas a novidade
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relativa do livro está em sua insistência em aplicar o princípio da igualdade não
apenas a bens materiais, mas também à inteligência e às habilidades inatas. “Essas
vantagens ganhas não deveriam trazer ao possuidor afortunado nenhum beneficio
especial porque não foram merecidas”. Segundo J. Rawls a dotação de talentos e
capacidades deve, portanto, ser vista como arbitrária a partir de uma perspectiva
moral. As influências na teoria da propriedade que ocorreram nas últimas décadas
do século XX tiveram, no entanto, mais a ver com a economia do que com a ética.
Desenvolvendo-se a sua vertente utilitária, deixou-se de lado argumentos que
defendiam a propriedade com base na lei natural, afirmando-se sua justificativa na
sua contribuição para a própria propriedade. A nova tendência ganhou força após
a segunda Guerra Mundial contra o pano de fundo de uma disputa aberta entre
comunismo e as econômicas de mercado, situação sem precedentes na história da
humanidade. À medida que a balança tendia a favor do empreendimento privado,
alguns economistas voltavam suas atenções para o fundamento da propriedade
privada, reduto até então de filósofos e teóricos políticos; eles formularam uma
nova teoria de economia dos direitos de propriedade que tratava a propriedade
como um fator crítico no crescimento da economia.
Os historiadores da economia Douglas North e R.P. Thomas aplicaram
essa tese ao passado para argumentar que as sociedades que fornecem
garantias firmes aos direitos de propriedade são as que mais experimentam
desenvolvimento econômico. Com isto conclui R. Pipes que, à medida que o
século XX se dirige (dirigia) para sua conclusão, os benefícios da posse privada
tanto para a liberdade como para a prosperidade são (foram) reconhecidos como
jamais foram nos últimos duzentos anos (p.88). Mas, adverte que a intervenção
excessiva do Estado na propriedade pode vir a abalar os direitos de cidadania.
A obra ora analisada direciona-se especificamente a estudantes e
profissionais das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Seu mérito reside
justamente na abordagem transdisciplinar utilizada pelo autor no enfrentamento
da temática, já que, enquanto uma “abordagem econômica” do fenômeno
ignora os seus aspectos políticos e culturais, uma “abordagem legal” não leva
em consideração as dimensões filosóficas, econômicas e políticas do mesmo
e, ainda, uma simples descrição da evolução do conceito e das instituições
políticas que garantem a liberdade ignora, por sua vez, seus fundamentos
econômicos. Tal abordagem pode, no entanto, abrir espaço a críticas vez que
a falta de sistematização da obra, claramente admitida pelo autor na parte
introdutória (p. 15), pode denunciar, em certa medida, uma eventual análise
subjetiva e parcial da temática por parte daquele. Assim, considerando que não
há construção intelectual neutra, e que o autor, apresenta claramente tendências
liberais, sendo defensor convicto da “propriedade”, a leitura da obra deve ser
empreendida de forma cautelosa.
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PRINCÍPIOS DE POLÍTICA APLICÁVEIS A TODAS AS FORMAS DE GOVERNO
Benjamin Constant de Rebecque
Julio Cesar Ferreira Cirilo21*
Benjamin Constant de Rebecque nasceu em 25 de outubro de 1767,
em Lausanne-Suíça. Por parte de mãe descendia de refugiados huguenotes
calvinistas franceses que se refugiaram na Suíça em razão da perseguição
religiosa empreendida na França. A mãe faleceu logo após seu nascimento.
O pai foi soldado profissional em regimento suíço a serviço dos Países
Baixos. Estudou na Universidade de Edimburgo (Escócia), sendo fortemente
influenciado pelo Iluminismo Escocês. Aprofundou seus estudos lendo: William
Blackstone, David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, Dugald Stewart,
Edward Gibbon, Edmund Blake e William Godwin. Teve imenso envolvimento
amoroso e intelectual com Mme. De Staël.
Ainda que sem participar diretamente da vida política francesa à época
da Revolução, Benjamin Constant foi defensor da existência do Diretório,
tendo apoiado a proposta pela fixação de uma república com cidadania definida
em função da posse da propriedade, buscando introduzir os princípios do
liberalismo clássico de origem britânica na (tumultuada) vida política francesa,
indispondo-se com Napoleão e, indo para um exílio (1802-1815) no qual
criticava severamente, por meio de escritos, a política napoleônica. Em 1810
escreveu a 1ª versão da obra “Princípios de Política Aplicáveis a Todas as
Formas de Governo”.
Por intermédio do príncipe real sueco (e ex-general napoleônico)
Jean Baptiste Jules Bernadotte, Constant retornou à França para fazer parte
do conselho de Estado do governo napoleônico denominado “Cem Dias”.
Convidado, preparou uma constituição (conhecida como “Benjamine”). Com
o fim do período napoleônico em Waterloo, Benjamin Constant refugiou-se
na Inglaterra. Em 1815 lançou nova versão da mencionada obra, de forma
mais enxuta e concisa, estando, porém, complementada com novos escritos e
experiências, sobretudo a de ter elaborado a “Benjamine”.
Benjamin Constant teve vida política plenamente ativa, tendo participado
da Câmara dos Deputados da França. Defendeu persistentemente a liberdade de
imprensa e fez veemente oposição ao tráfico de escravos.
A obra resenhada expressa a experiência política tanto quanto demonstra
os fundamentos do pensamento político-filosófico de Benjamin Constant,
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU como bolsista da
Capes/Cnpq.
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devido tanto ao fato de ser descendente de refugiados de perseguição políticareligiosa, bem como, por ter acompanhado parte dos desdobramentos da
Revolução Francesa em Regime de Terror, em toda sua obra há preocupação
explícita com os perigos da soberania popular, com a liberdade (fundamento
máximo de toda a sua filosofia), com a representação política, com o controle
de atos estatais e com a vontade geral.
A presente resenha se deteve nos livros I, II e III da obra “Princípios de
Política Aplicáveis a Todas as Formas de Governo”. No livro I (“Das ideias herdadas
sobre o escopo da autoridade política”) Constant apresenta suas intenções com a
obra e, detêm-se sobremaneira, no estudo da vontade geral e na contraposição de
sua filosofia política aos argumentos político-filosóficos de Rousseau, Hobbes que
tratam, direta ou indiretamente, de tais questões. No livro II (Dos princípios para
substituir ideias herdadas sobre a extensão da autoridade política), o autor expõe
os fundamentos de sua filosofia política baseada na liberdade, na limitação da ação
estatal, questão de maiorias e minorias, entre outras questões. No livro III (Dos
argumentos e hipóteses em favor da extensão da autoridade política), Constant
refuta argumentos que primam pela prevalência ilimitada e infalível dos governantes
sobre os governados bem como, expõe os meios de expressão da autoridade política,
colocando a necessidade de análise da natureza dos meios como relevante frente
às tentativas de análise exclusiva da utilidade dos fins.
Tal estudo se faz relevante para a melhor compreensão do processo de
construção e formação teórica e prática do sistema constitucional.
Os formuladores da primeira Constituição brasileira (1824) tiveram por
referencial teórico essencial os escritos de Benjamin Constant, notadamente os
referentes ao “poder moderador”. Assim, conforme lembrança recorrente do
professor Walmott Borges, a primeira Constituição brasileira teria sido também a
primeira Constituição, dentre todas já existentes, a ser fruto de uma teoria política
sobre Estado e Constituição, ainda que a originalidade da ideia de Constant por
um Poder Moderador em consonância com outros três poderes (Legislativo,
Judiciário e Gabinete de Ministros do Executivo) não tenha efetivamente sido
implementada e posta em prática pelo Imperador Dom Pedro I.
LIVRO I: DAS IDEIAS HERDADAS DO ESCOPO DA AUTORIDADE POLÍTICA
Capítulo 1: “Dos propósitos desta obra”
No capítulo 1 (“Dos propósitos desta obra”), do Livro 1 da obra
“Princípios de política aplicáveis a todos os governos”, Constant faz dura
crítica ao fato de que desde as formulações teóricas contidas no “Contrato
Social” e no “Espírito das Leis”, o foco de análise política estava centralizado
na organização constitucional de um governo teórica, em virtude uma
multiplicidade constitucional que tomava corpo à época, na Europa.
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Pode-se notar, ao longo da obra, uma rigorosa desconfiança no tocante
à associação, no campo político, entre “Ideias”, “Palavras” e “Ações”. Tais
associações poderiam embutir falsidades danosas ao governo de uma nação e à
sociedade constituinte de tal Estado.
Neste sentido, percebe-se claramente, ao longo do texto analisado, que o
autor é contrário aos extremos políticos, de qualquer ordem ou tendência. Fazse então, uma crítica àqueles que se pretendem líderes por acompanharem as
massas populares ou as tendências políticas e, concomitantemente, se colocam
como líderes destes.
Constant propugna pela busca da definição honesta do sentido
das palavras empregadas, notadamente no sistema político, bem como, o
afastamento de argumentos teóricos fundamentados no “Direito Divino”. Há
então, uma busca pela interpretação dos conceitos e palavras no seu sentido real
e laico, num esforço de se demonstrar se há consonância entre tais conceitos e
palavras expostas politicamente e os atos cometidos em nome destes.
Forma-se então, um debate acerca da naturalidade das formas de governo;
onde existiriam princípios politicamente independentes de todas as formas de
governo e de tipos de constituição. Ou seja, seriam princípios aplicáveis tanto ao
Republicanismo quanto à Monarquia, quaisquer que sejam os moldes que assumam.
Capítulo 2: “Primeiro princípio de Rousseau sobre a origem
da autoridade política”
No segundo capítulo do Livro I (“Primeiro princípio de Rousseau sobre
a origem da autoridade política”), Benjamin Constant afirma que se Rousseau
subverteu o princípio da “vontade geral”, Montesquieu ignorou-o, quando da
construção dos sistemas teóricos de ambos. Em razão disto, foram cometidos
crimes e malefícios graves e muito danosos aos indivíduos, às sociedades e aos
governos. Com a ignorância quanto à concepção correta e correta aplicação do
princípio da “vontade geral”, teria havido um distanciamento brutal no campo
político entre as palavras e os atos políticos.
No entendimento de Constant, haveria um princípio fundamental, o da
“vontade geral determinante de poder, originário de 2 (duas) fontes:
a) “Vontade geral enquanto vontade de todos;
b) “Vontade geral “enquanto vontade de um pequeno grupo social,
seja nos moldes teocrático (teocracia), monárquico (monarquia) ou
aristocrático (aristocracia).
Na segunda forma de origem, para o autor, há 2 (dois) subtipos de
manifestação de poder:
a) Pequeno grupo político outorgador de uma vontade própria, por meio
da Força e, portanto, originador de poder ilegítimo ainda que posto como de
vontade geral;
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b) pequeno grupo político outorgador de uma vontade política, por meio
de um comando de mentes (conquista de ideias) e, portanto, fonte de poder
legítimo por expressar uma “vontade geral advinda da aceitação, pela sociedade,
de tais ideias”.
Todavia, Benjamim Constant, faz objeções ao que seja “vontade geral”,
reconhecendo que há:
a) Dificuldade em se reconhecer tal princípio;
b) Dificuldade em se determinar, com precisão, os limites e alcances de
tal construto teórico;
c) Dificuldade em se determinar o grau de poder conferido à autoridade
que dela emana.
Diante de tal quadro, Constant faz uma distinção entre “legítima vontade
geral”, a “correção de seus poderes “e a “fidelidade de seus intérpretes”,
bem como, uma classificação quanto às possibilidades de formas de governo
(monarquia, república), podendo ser legítima ou ilegítimas (anarquia e
despotismo).
O autor afirma que o princípio da vontade geral é aplicável a todas as
formas de governo, ou seja, tanto monarquia quanto república podem ser,
portanto, formas de governo naturais e legítimas se advindas da correta
aplicação do princípio da vontade geral. Por outro lado, tal princípio torna
irrevogavelmente antinaturais e ilegítimas outras 2 formas de exercício do
poder: a “anarquia “e o “despotismo”.
Em sequência, o Constant realiza uma distinção entre o que seja
“governo”, “bom governo”, “governo medonho ou mau governo”, “anarquia”
e o “despotismo”:
1) Governo (político), na concepção de Constant, seria o emprego da
“força pública “contra os indivíduos.
2) Bom governo se configuraria como sendo o emprego da “força pública
“contra os indivíduos, para impedir que eles se firam mutuamente.
3) Governo medonho ou mau governo seria o emprego da “força pública
“para oprimir indivíduos.
4) A anarquia, por exclusão, seria a ausência de governo, a destruição de
todas as salvaguardas públicas e o fim de algo essencial ao Estado.
5) Despotismo, onde há governo mas, este pleiteia para sim o domínio do
“devido processo”, assim como escraviza politicamente o indivíduo, fazendo
uso do estado selvagem para comandar.
Especificamente quanto ao despotismo, o autor alerta que ao contrário de
muitos pensadores, tal forma de governo, não pode ser encarada como defesa
mínima frente à anarquia, pois ele a traz consigo, exemplificando com o Império
Romano após Constantino.
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Capítulo 3: “Primeiro princípio de Rousseau sobre a origem
da autoridade política”
No terceiro capítulo da obra analisada (Segundo princípio de Rousseau
sobre o escopo da autoridade política), como o próprio título demonstra, Benjamim
Constant critica Rousseau por este ter defendido a submissão de cada indivíduo e
de seus direitos a toda comunidade, implicando “numa vontade geral exercente de
autoridade ilimitada sobre a extensão individual.” (CONSTANT, p.47).
Passa-se então ao questionamento: O poder legislativo, enquanto vontade
geral seria ilimitado?
Conforme análise do capítulo, Montesquieu fez algumas restrições ao
exercício do poder legislativo, tendo sido vago na fixação de limites da condução
da autoridade política. Especificamente quanto a este, Benjamin Constant fez
duras críticas aos axiomas indefinidos postos pelo autor, que davam margens às
arbitrariedades, tais quais foram as cometidas pela Revolução Francesa.
Na busca por respostas ao escopo da condução da autoridade política, o
autor deteve-se em tal trecho da obra, no estudo da liberdade. Para Montesquieu,
liberdade seria o direito de fazer qualquer coisa que a lei permita que seja feita.
Todavia, Constant se contrapõe a tal assertiva, visto que sua proposta
de é pelo reconhecimento dos direitos individuais enquanto manifestações da
liberdade, ou seja, liberdade seria aquilo que os indivíduos têm o direito de
fazer e a sociedade não tem o direito de impedir que seja feito.
Consequentemente, a máxima de Montesquieu de que o “indivíduo tem o
direito de fazer tudo o que a lei permite”, para Benjamin Constant, um princípio
de garantia ou de segurança constitucional sendo, contudo, não aplicável quando
a lei não é justificada ao proibir.
O que Constant propugna é pela correta justificação de leis que estejam em
sintonia com os princípios moderadores do exercício do poder pela autoridade política.
O autor busca analisar o aprofundamento entre liberdades individuais
e seguranças constitucionais exemplificando com a constituição francesa
revolucionária, onde inicialmente houve o reconhecimento dos direitos
individuais na “Declaração de Direitos”, ocorrendo, posteriormente, o desvio
da ação política à época do Regime de Terror, com o massacre e aniquilamento
de tais direitos. Conforme ele sintetiza: “Os homens de partido, por mais puras
que sejam suas intenções, são propensos a detestar limitação à autoridade
política.” (CONSTANT, p.53).
Ou seja, faz-se por parte do autor, uma condenação veemente ao princípio
da ilimitação do poder político, formulado por Rousseau (CONSTANT, p.47).
A oposição de Constant ao 2º princípio de Rousseau ocorre através da
explicação da distinção entre interesses e opiniões, enquanto os primeiros de
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ordem individual, disfarçáveis, variando em cada indivíduo conforme o gosto,
circunstâncias e situações, as últimas seriam expostas, publicitáveis, podendo
iludir para agregar, influenciando pessoas a se manifestarem em acordo para
agirem juntas.
No capítulo em questão, Constant defende a necessidade de um diálogo
intelectual constante e de um esforço coletivo na busca pela exatidão dos
conceitos intelectualmente empregados bem como, dos interesses por detrás
das opiniões, conceitos e ações políticas. Assim como da análise criteriosa dos
atos e das práticas políticas havidos em nome de tias conceitos, ideias, opiniões
e interesses, na tentativa de demonstração de ocorrência de correlação entre o
que fora dito e o que foi efetivamente praticado.
Capítulo 4: “Argumentos de Rousseau para a autoridade
política ilimitada”
No quarto capítulo (Argumentos de Rousseau para a autoridade política
ilimitada) do Livro I, Benjamin Constant expõe os argumentos de Rousseau
para defesa da supremacia do interesse estatal sobre o individual fazendo,
contudo, uma crítica minuciosamente apurada, incisiva e refutativa do que fora
exposto pelo filósofo francês.
Capítulo 5: “Que o erro de Rousseau advém de seu desejo
de distinção entre prerrogativas da sociedade e as do governo”
Neste capítulo, Constant realizou uma reafirmação do estabelecimento
de liames fortes entre sociedade e o governo que a representa. Para o autor,
ainda que aparentemente o “contrato social” de Rousseau seja bom, este se
esqueceu de que na prática, o Estado ao fazer uso de sua força se sobrepõe ao
indivíduo que o constitui. Desta forma, o erro de Rousseau (CONSTANT, p.60)
estaria em distinguir as prerrogativas da sociedade das do governo.
Há na obra a afirmação de que a sociedade delega prerrogativa ao ente governo
(estado, em nosso sentido contemporâneo), tendo pois, legitimidade superior ao
quantum delegado a este governo / estado. Citando Constant (p.61): “Um direito
que não se pode exercer, tampouco delegar, é um direito que não existe”.
Assim, aquilo que não foi delegado pela sociedade é inválido, viciado
em sua origem. Portanto, a sociedade não deve delegar prerrogativas absolutas
aos governantes exercentes do poder Estatal e, sequer, a mecanismos jurídicos
institucionalizados no Estado. Por conseguinte, reconhecer ao governo/estado
prerrogativas ou direitos que não lhe foram delegados é dar a chance de que os
executores deste governo (pequeno grupo político) reivindiquem ou usurpam
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todos os outros direitos, prerrogativas e poderes de delegação de poderes
não delegados ou não reconhecidos. Ou seja, não pode haver concessões ou
reconhecimentos inválidos frente aos governos, por criar precedentes perigosos
e estimular ações danosas a todo o sistema político.
Outra questão posta pelo autor refere-se à possibilidade de abusos
passíveis de serem cometidos contra minorias sociais e políticas, por parte de
maiorias ou de ação estatal que, tanto podem usurpar a vontade geral, quanto
manipular as massas no sentido de se ter apoio à sua conduta. Quanto á tal
questão das minorias, o autor aprofunda os estudos nos capítulos posteriores.
Em essência, o pensamento de Constant é no sentido de propugnar para
que sejam da sociedade as prerrogativas em se delegar ao governo apenas os
direitos que o governo pode exercer sem se tornar perigoso. Assim, ele distingue
“soberania” de “exercício da soberania”. Soberania seria algo abstrato; e o
exercício da soberania seria algo real, fático, exercido por um governo que se
expressa (e usa tal exercício da soberania) por meio de indivíduos (pequeno
grupo político). E conclui o capítulo reafirmando pela necessidade de se haver
medidas acauteladoras contra a extensão de poder conferido ao governo e,
limitações ao exercício de poder por parte de indivíduos exercentes de tal poder
enquanto governantes.
Capítulo 6: “As consequências da teoria de Rousseau”
Nesse ponto há o realce da necessidade de limitação do poder político.
Afirma-se que quando as prerrogativas da sociedade tornam-se prerrogativas
de governo, deve-se haver o realce das liberdades individuais (e da existência
individual) em face da ação e da vontade de governantes tidos como
representantes absolutos da vontade geral.
Neste momento, Constant detêm-se na análise na limitação do exercício
do poder político. Ele defende que seja a extensão do poder que deva sofrer
limitações. Deve-se controlar o grau de poder político institucionalmente e não,
discricionariamente, ou seja, as limitações devem incidir sobre o quantum de
poder conferido e, não sobre aqueles indivíduos aos quais foram delegadas as
possibilidades de exercício de tal poder.
Desta forma, tem-se que é tão perigosa a sociedade que delega prerrogativas,
aniquilando indivíduos e minorias, quanto é perigoso o receptor e o executor de
tai delegações (o governo/estado e seus governantes). Citando o autor:
A nação onipotente é tão perigosa quanto um tirano, na realidade mais
perigosa. A tirania não acontece por causa do número reduzido de
governantes. Nem um número avantajado de mandantes é garantia de
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liberdade. Somente o grau de poder político, independentemente das
mãos em que seja concentrado, torna uma constituição livre ou um
governo opressor; e quando a tirania subsiste, ela é mais terrível se o
grupo tirânico for grande”. (CONSTANT, Idem, p.65)
Na base de tais cautelas expostas pelo autor, há uma permanente
preocupação com o grau do poder político.
Conclui expondo que Rousseau e os demais defensores da liberdade não
se detiveram no estudo das limitações ao poder político mas, na realocação de
tal poder das mãos de uns poucos ou de um; para as mãos de uma sociedade que
delegou o exercício de prerrogativas a um governo.
Capítulo 7: “Sobre Hobbes”
No capítulo 7 (“Sobre Hobbes”) há uma severa crítica a Thomas Hobbes.
Há a demonstração do sistema hobbesiano bem como, refutação de Constant
por meio da demonstração dos erros da teoria que critica.
Segundo Constant, Hobbes fez a defesa do poder político ilimitado,
legitimando o governo absoluto por uma pessoa (soberano); propondo um
caráter absolutista de autoridade política, que seria a base de seu sistema
filosófico-político.
Refutando o absolutismo hobbesiano defende, veementemente, a
limitação do poder político seja em qualquer forma de governo. Neste sentido,
fica e vidente o diapasão de visão filosófico-político entre ele e Hobbes sobre a
conceituação ou definição do que sejam tais formas de governo.
Enquanto Hobbes afirmara a democracia enquanto poder absoluto
nas mãos de poucos e a monarquia como poder absoluto nas mãos de um.
Constant, por seu turno definia a democracia como poder nas mãos de todos,
a aristocracia como poder nas mãos de poucos e a monarquia como poder
concentrado numa pessoa, todos apenas na medida do necessário para a
segurança da sociedade.
Analisando as construções teóricas de Rousseau e de Hobbes,
Constant conclui o capítulo demonstrando os acertos e erros de cada
qual, sob sua ótica filosófica-política. Rousseau teria sido feliz ao teorizar
corretamente na ideia de que a vontade geral faz leis, errando, porém,
ao fazer distinção entre prerrogativas da sociedade e as de governo.
Hobbes, por seu turno, acertou na correção da ideia de necessidade de uma
força coercitiva para governar nas sociedades humanas; errando na proposta de
centralização de seu sistema filosófico-político no conceito de “absolutismo”.
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Capítulos 8: “Reprodução da opinião de Hobbes “e Capítulo 9:
“Sobre inconsistência com que Rousseua foi censurado”
Nestes capítulos, o autor um apanhado das principais ideias de ambos
pensadores.
Constant demonstra a situação de contradição teórica aparente de Rousseau
quanto à questão da soberania. Para Rousseau, o poder político tinha de ser
ilimitado e, simultaneamente, afirmava que a soberania não podia ser cedida e
sequer delegada ou representada o que, consequentemente seria afirmar que não
poderia ser exercida. Se para alguns o pensador francês foi tido como inconsistente,
para Constant, manteve-se coerente, por ele afirmar que se deve ceder direitos do
indivíduo para o todo e depois, negar a possibilidade de cessão de soberania.
Constant demonstra que Rousseau usa de um expediente para o “não
exercício da soberania”, pois não sabia ao certo sobre quem recairia tamanha
delegação de poder; e por ele já perceber uma desordem quando da aplicação de
seus conceitos na vida política francesa que lhe era contemporânea.
LIVRO II: DOS PRINCÍPIOS PARA SUBSTITUIR IDEIAS HERDADAS SOBRE
A EXTENSÃO DA AUTORIDADE POLÍTICA
Capítulo 1: “Da limitação da autoridade política”
Nessa passagem, Constant detém-se na comparação entre os dois
princípios de Rousseau, propugnando pela aceitação de um, e a rejeição do
outro. Assim, conforme o autor, o 1º princípio de Rousseau (“Toda autoridade
que não derivar da vontade geral é, sem sombra de dúvida, ilegítima) tem de ser
de ser aceito. Porém, o 2º principio de Rousseau (“A vontade geral tem poder
político ilimitado, todo poder emana do povo”) deve ser rejeitado. Neste sentido,
para o autor, a concordância de uma maioria social e política é insuficiente em
todas as circunstâncias com que as ações sejam legais (CONSTANT, p.82).
Há então, no raciocínio exposto, um realce da necessidade de limitação
tanto do exercício da soberania, “a soberania só existe de forma limitada e relativa”
(CONSTANT, p.82), quanto do Estado em si, frente à um mínimo intangível ou
intocável de liberdades e garantias individuais, ainda que tais indivíduos sejam
minoritários no grupo social e político constituinte de tal Estado e soberania.
Capítulo 2: “Dos direitos da maioria”
O autor reconhece a necessidade de submissão de todos à maioria, mas
refuta qualquer acepção de infabilidade e ilimitação das decisões coletivas
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majoritárias. Qualquer que seja a decisão majoritária ela estará sujeita a 2 (duas)
possibilidades de deficiências: a) podem ser decisões coletivas passionais; e b)
podem advir de negociações de opiniões divergentes.
Na primeira situação, a decisão coletiva majoritária seria ditada pelos
sentimentos passionais, sempre altamente conducentes ao erro. Na segunda,
tal tipo de transação pode corrigir deturpações da opinião errada, tanto quanto
pode deturpar acertos da opinião correta.
O que é altamente relevante na proposta de Constant é o alerta para
o perigo das decisões tomadas em assembleias, pois quase sempre: “(...) o
vitorioso não é alvo da concordância mais completa, e sim, da menor rejeição.”
(CONSTANT, p. 83).
Poder-se-ia então, afirmar que Benjamin Constant, em tal momento de
sua obra, hora assume uma perspectiva ora jusnaturalista, ora utilitarista. Esta
última ocorreria quando ele afirma que é melhor a vontade de uma maioria que
de uma minoria, pois, se ao contrário, prevalecesse a vontade de uma minoria
sobre uma maioria, ocorreria que a injustiça de poucos recairia sobre muitos ou
todos. Algo como, dos males, o menor.
Altamente relevante é a distinção que é feita entre “interesse comum”,
“interesse de todos” e “interesses particulares”. Há jurisdição política
quando se configura tanto o “interesse comum” quanto o “interesse de todos”;
inexistindo tal jurisdição nos casos de “interesses particulares”. A distinção é
feita seria a de que em casos de “interesse comum” há um interesse que interliga
ou une a sociedade enquanto corpo político. No interesse de todos, ocorre a
soma dos interesses individuais. E nos interesses particulares ou individuais, há
a expressão tão somente de interesse vinculado ao indivíduo ou à uma fração
da sociedade.
Citando Constant: “A autoridade política precisa sempre intervir em
prol do interesse comum, mas só deve agir sobre o interesse de todos quando
o comum estiver em jogo.” (CONSTANT, p. 86). Para ilustrar, ele dá como
exemplo a religião como sendo de âmbito individual.
Se expressa então, uma elaboração de esferas de ingerência política,
limitadoras e racionalmente conducentes da ação estatal e soberana sobre a vida
social. Apenas situações de interesse comum ou de interesse de todos teriam a
imediata e direta jurisdição política, ainda assim em graus e formas compatíveis
a se evitar maiores atritos sociais do que o já existente no caso concreto. Faz-se
uma proposta, de manutenção dos interesses individuais o quão longe possível
da jurisdição política.
Consequentemente, o autor conduz seu raciocínio à crítica quanto a
existência de um “direito da maioria”. Em seu emprego do sentido exato das
palavras e, de como estas se operam no mundo fático, conclui que toda maioria
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seria, de certo modo, “relativa”, ou seja, maiorias e minorias ocorrem em
razão de circunstâncias e do enfoque que se dá um aspecto político ou social,
podendo-se ser maioria sobre um aspecto ou circunstância e, simultaneamente,
minoria em outro aspecto ou circunstância.
Portanto, Benjamin Constant defende o “direito das minorias”, e o faz
no intuito não de conferir supremacia à um grupo minoritário (que o seja sobre
qualquer ótica, circunstância ou aspecto adotado) mas, no de preservar as liberdades
e garantias comuns à toda sociedade, ao corpo social como um todo. In verbis:
“Defender os direitos da minoria é, portanto, defender os direitos de todos.” (p. 87).
Constata-se que todos os indivíduos são minoritários ou podem ser,
conforme seja o critério ou aspecto considerado; bem como, toda a sociedade
é dividida em minorias, e diante disto, defender os direitos das minorias (face
à opressão das maiorias) é defender o direito de todos: “Assegurar poder
ilimitado à maioria é ofertar ao povo no atacado a carnificina do povo no varejo”
(CONSTANT, p.88).
Capítulo 3: “Da organização do governo quando a autoridade
política não é limitada”
Nesse ponto da obra demonstra-se a secundarização da questão da
organização governamental frente à realidade de uma autoridade política
de poderes ilimitados. Assim o relevante é que os direitos individuais sejam
preservados notadamente frente à soma de todos os poderes do estado ou governo,
expressivos através das múltiplas instituições estatais. Complementarmente, é
irrelevante ou, ao menos secundário, estabelecer barreiras frente às ações de
frações ou partes desta organização estatal.
A conclusão é a de que não basta dividir as funções exercentes do poder
soberano (executivo, legislativo e judiciário e qualquer outra instituição que
possa vir a existir), mas que tenha de haver limitações para a competência
legal determinante do exercício de tais funções soberanas. Ocorre que se há
ilimitação na autoridade política, a divisão de poderes (que é garantidora de
liberdade, por cada função soberana moderar a atuação das demais) torna-se
confusa, permitindo invasões às garantias individuais.
Capítulo 4: “Da organização do governo quando a autoridade
política não é limitada”
No quarto capítulo, Constant questiona e responde quanto à possibilidade
ou não de se limitar a autoridade política, faticamente, a resposta de Constant
é no sentido de que a limitação dos poderes (das funções soberanas, da
132

CLÁSSICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL

organização do governo /estado) advém (e é, portanto posterior) à limitação do
poder da “autoridade geral”. E tal poder seria limitado pelo estabelecimento, em
grande parte, de princípios totalmente e claramente demonstráveis, que sejam
garantidores deles mesmos e refutadores de erros advindos da experiência
política de uma dada sociedade. A força política que efetivamente limitará
o poder da autoridade política, num primeiro momento é, para Constant, a
“opinião pública”. (CONSTANT, p.91).
Capítulo 5: “Da organização do governo quando a autoridade
política não é limitada”
No quinto capítulo, o autor expõe duas regras básicas para a felicidade
de uma sociedade: a) proteção contra a desordem interna; e b) proteção contra
a ameaça externa.
Em relação à primeira regra, o autor estipula dois tipos de transgressão:
a) a transgressão interna de ordem pública, onde teríamos a incidência da
jurisdição da sociedade sobre o transgressor, de forma absoluta no sentido de
lhe ser obrigatória sua ação estatal; e b) a transgressão interna de ordem privada,
onde a jurisdição seria relativa por estar o ato cometido, no âmbito particular.
Benjamin Constant defende que a jurisdição da sociedade ou intervenção
social frente os atos de transgressão interna (nos dois tipos) não pode ser aquém
dos limites dados no balizamento da atuação política. Devem ficar restritos a
tais limites e tão somente.
Capítulo 6: “Dos direitos individuais quando a autoridade
política é assim restringida”
Aqui, faz-se o realce teórico de que os direitos individuais são formados por
tudo que não seja campo de incidência da autoridade política. Benjamin oferece
uma definição do que sejam “direitos individuais”, fazendo posterior distinção
entre direitos individuais e direitos da sociedade bem como, reafirmação da
necessidade de permanente vínculo entre os direitos da sociedade e os direitos
do governo e a ação estatal
Duas lições são extraídas do presente capítulo:
a) Direitos da sociedade não podem ser distintos dos direitos do governo
ou melhor, a ação governamental deve-se pautar pelos direitos da sociedade.
b)Direitos individuais se diferenciam dos direitos da sociedade e dos de
governo (ação do Estado).
Capítulo 7: “Da substituição da ideia de direitos individuais pelo
princípio da utilidade”
No sétimo capítulo, Benjamin Constant analisa a teoria utilitarista
de Jeremy Bentham frente a oposição deste aos direitos naturais e à justiça.
133

CLÁSSICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Ainda que Constant reconheça que a teoria utilitarista tenha obtido conclusões
parecidas com as suas próprias, ele refuta o utilitarismo enquanto filosófica
suficientemente robusta.
Constant demonstra argumentos de Bentham no sentido de que o termo
“utilidade tem sido mal compreendido por ser altamente suscetível tanto à
multiplicidade de interpretações quanto de aplicações não correspondentes ao
sentido que ele visa empregar. Argumentando de tal modo que pode-se perceber
que se existe imprecisão nos termos empregados pelos defensores do “direito
natural e da justiça”, também há imprecisão nos termos usados pelo utilitarismo
de Bentham.
O pensador conclui que se o princípio da utilidade seria mais vago que
o princípio dos direitos naturais, e, de certa feita, pior que este, por abandonar
toda a motivação moral e noção de dever moral.
De certo modo, o que Constant afirma é que o direito natural e as
formulações da justiça lidam com “princípios e causas”, enquanto o utilitarismo
e seu princípio da utilidade lidam com “resultados e efeitos”.
Ainda que seja feita crítica opositora ao princípio utilitarista enquanto possível
substituto dos direitos individuais e naturais na formulação da teoria política que se
propõe, é reconhecida a importância do conjunto da obra de Bentham, sua inovação
à época e as lições práticas passíveis de serem extraídas, sobretudo na condução da
vida em sociedade. Ele reconhece não guerrear o princípio de utilidade em si, mas
refutar a terminologia errônea empregada pelo filósofo inglês.
LIVRO III: DOS ARGUMENTOS E HIPÓTESES EM FAVOR DA EXTENSÃO
DA AUTORIDADE POLÍTICA
Neste livro é analisada a legitimidade da extensão da autoridade política.
Capítulo 1: “Da extensão da autoridade política além do mínimo
necessário por razões de utilidade.”
Constant analisa a relação entre o Estado e a sociedade e expõe a
necessidade de permanente vigilância por parte desta frente à condução estatal
pelos governantes. Ele reconhece que inexistiu sociedade ou organização
política-social na qual tenha havido pleno respeito das liberdades individuais
bem como, na qual o Estado tenha se atido aos seus limites institucionais
mínimos. Em todas as eras históricas os governantes sempre ultrapassaram os
limites do aceitável em suas ações políticas, usurpando em menor ou maior
grau, o campo de poder pertencente à sociedade.
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Ao longo do capítulo o autor suíço faz uma exposição acerca de como a
defesa apaixonada e apaixonante da Lei enquanto mecanismo estatal passível
de promoção da felicidade social, constatando o perigo da idealização da lei
enquanto legitimadora da extensão da autoridade política, pois tudo é suscetível
de ser “útil” ou de ser “perigoso”, podendo-se apresentar resultados, reais ou
hipotéticos. Assim, não há garantias na vida humana e, portanto, delegar ao
arbítrio estatal a condução da felicidade social sem que haja balizas ou princípios
altamente norteadores de tal ação, seria um perigo à sociedade.
Nessa ordem, Constant refuta a priori qualquer justificativa de aceitação
de ilimitação do poder político, ainda que para um propósito definido. Aceitar
qualquer tipo de exceção que permita tal extensão ilimitada de poder, ainda que
para um caso específico, é prejudicar o sistema político como um todo, é trazer
insegurança política, bem como instabilidade, a todos.
Capítulo 2: “Das hipóteses sem as quais a extensão da autoridade
política é ilegítima”
Neste capítulo Benjamin Constant propõe que sejam combatidas três
hipóteses ou ideias:
a)De que o governo seja imaginável como infalível ou como sendo mais
iluminado que seus governados; b) De que caso ocorra erros por parte dos
governos, tais erros serão sempre menos desastrosos que os dos indivíduos
governados; c)De que o governo não tem como produzir mais malefícios do
que benefícios.
Governos tentarão conceber justificativas para a tentativa de ilimitação
da extensão dos poderes da autoridade política, argumentando basicamente,
que o faz por ser mais capacitado que a sociedade que lhe delega poderes bem
como, por ser infalível ou quase isso ou, pelo fato de, tendo poderes supremos,
poder trazer mais benefícios que malefícios à sociedade governada.
Desta feita, Constant estipula que no cálculo ou raciocínio advindo de se
estar de diante de uma situação onde os governantes requeiram mais poderes
e, portanto, o risco de menos liberdades, deve-se sobrepesar se tal delegação
de mais poderes ou ampliação a da extensão de poderes políticos implicará
em perda de liberdades ou ameaça à sociedade. Delegar mais poderes aos
governantes importa em necessariamente, ampliar o controle da “vontade
geral”, isto é, da sociedade, sobre os atos e práticas dos delegados-governantes.
Capítulo 3: “São os governantes necessariamente menos propensos ao
erro que os governados?”
O autor alega que a comparação não deve ser entre os governantes e a
classe não preparada para o exercício das atividades políticas. A comparação
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entre quem estaria melhor qualificado ou não para o exercício político correto e
como menos propensão ao erro deve ocorrer entre a classe dos governantes e a
classe social ou estrato social bem-educado, deve-se medir o nível de qualidade
do governo, entre outras bases, tendo por orientação a comparação advinda
entre os membros não-governantes da classe social bem instruída e a sua fração
de membros que sejam governantes.
Segundo ele, seja qual for a forma de governo, o povo, a princípio, é
tido como infalível ao escolher ou legitimar uma governante (república ou
monarquia), mas depois, é tido como ignóbil para participar efetivamente das
decisões políticas específicas e relevantes.
Partindo de pressupostos de análise histórica e empírica, Constant
afirma, então que em tempos de paz e bom exercício das liberdades, o povo
tende a escolher bons governantes, pois perceberia as qualidades dos prováveis
governantes no específico, no particular. Ou seja, em tempos pacíficos, o
povo tende a escolher delegados ou representantes com base nas qualidades
particulares dos candidatos. Porém, em tempos conturbados, seja de guerras,
tumultos ou convulsões sociais, as escolhas populares seriam feitas analisandose aspectos gerais, sendo mais suscetíveis ao erro.
Seja para a conquista do poder com apoio das massas (escolha popular
na república e legitimação na monarquia), seja para o exercício de funções
estatais bem institucionalizadas e de repressão e vigilância, há qualidades
que serão úteis ou necessárias ao político: ideias tenazes, unilateralidade de
opinião, visão de mundo e ação positiva, demonstração de força superior à
fineza, rapidez na apreensão do quadro geral da situação em detrimento da
sutileza no discernimento dos detalhes. Todavia, quando do exercício do poder
de governança, tais qualidades seriam ineficientes na ampliação da força moral
socia0l e na ampliação da ilustração.
Considere-se ainda que, erros cometidos pelo Estado, através de seus
agentes públicos, tendem a ser altamente danosos, dado tanto ao grau de poder
que tal Estado tende a possuir, quanto à força repressora de seus instrumentos
de ação e de seus agentes.
Demonstra-se a perniciosidade terminológica de qualquer assertiva que
expresse uma possível superioridade dos governantes sobre os governados.
Constant alerta pelo cuidado com o uso de expressões indefinidas (verbos
impessoais) que seriam utilizados nos discursos teóricos e políticos para a
construção de realidade ou situações fictícias, de modo que, por meio da
imprecisão dos termos haja espaço para a manipulação das massas.
Capítulo 4: “São os erros governamentais menos perigosos
que os dos indivíduos?”
Após demonstrar no capítulo anterior que os governos são tão propensos a
erros quanto os indivíduos governados, Benjamim Constant passou a mensurar o
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grau de periculosidade dos erros estatais, refutando a ideia prevalente de que, sendo
os erros inevitáveis, preferíveis que o governo os cometa com a aquiescência de
seus governados: “Isso seria o mesmo que, em certo sentido, conceder ao governo
poderes totais para fazer, por nós, o errado.” (CONSTANT, p.118).
Seriam três os fundamentos da periculosidade dos erros estatais: a)
inexatidão da ação danosa; b) conformação da sociedade à ação errônea e
danosa e; c) dificuldade no saneamento da ação estatal errônea.
Quanto ao primeiro, a ação danosa é positiva no sentido de advir de um
ato estatal cuja ambiguidade causa desarmonia.
Por conseguinte, no segundo fundamento, o indivíduo tenderia, ao longo
do tempo, a se conformar com o erro governamental praticado, ajustando
sua conduta social, seus interesses e comportamentos a uma situação fática
perniciosa não apenas da correta condução da sociedade, mas também, da
moralidade de seus membros.
A terceira justificativa para alerta quanto à danosidade dos erros
governamentais é que, o conserto do erro estatal cometido pode criar novas
dificuldades em função da desordem já existente e passível de ser exponenciada,
bem como, pela alta possibilidade de desprezo e descrédito das pessoas comuns
em relação à qualquer ato estatal posterior à uma ação estatal errônea.
Assim, Constant fez uma distinção entre os “erros individuais” e os
“erros governamentais”. Os primeiros atingiriam apenas os indivíduos, sendo
erros singulares, ao passo que o segundo afetaria à todos os membros do corpo
social, erros generalizados conducentes à submissão de todos à obediência ao
ato errôneo. O erro do indivíduo terá de ser reparado conforme a lei; o erro do
governo é maximizado por ter ao seu lado a lei fortalecendo seu peso danoso
frente à sociedade. O indivíduo, seja pela experiência ou pelo interesse próprio,
pode se autocorrigir e verificar rapidamente o erro cometido, reparando-o e
evitando maiores danos a si, ou a outrem. Por estar distante das consequências
de suas ações, o governo tende a demorar a perceber o erro cometido e a
gravidade de tal erro para agir na e autocorreção.
Capítulo 5: “Da natureza dos meios que a autoridade política
pode empregar por razões de utilidade”
Nesse momento, Constant analisa se há possibilidade de ações
governamentais produzirem malefícios superiores aos benefícios propostos e
justificadores de tal ação.
Constant afirma que a teoria do governo abarca dois termos comparativos:
“utilidade dos fins” e a “natureza dos meios”. Seria um erro raciocinar e agir
politicamente tendo por base apenas a utilidade dos fins a serem alcançados,
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desprezando-se análise dos meios empregados: despotismos políticos sempre
se valem da construção de fins e propósitos idealizáveis e desejáveis, como
forma de manipulação das massas e legitimação de seu status quo.
A análise de Constant está detida na hipótese ou situação na qual o
governante faz uso do princípio da utilidade como justificativa de seus atos
estatais, observando-se os resultados advindos dos meios empregados. Em
suma, na situação onde se afirma pela “utilidade dos fins”, Constant analisa os
resultados da “natureza dos meios” empregados.
Haveria, basicamente, dois tipos de meios: a) leis proibitivas e coercitivas
e; b) medidas assecuratórias da ordem pública.
Constant constata que autores à época admitem a opinião pública como
sendo um terceiro tipo de meio da autoridade estatal, discordando de que tal
construto possa ser admitido no rol dos meios empregados pelo Estado. Para ele,
sempre que o governo tenta influenciar a opinião pública, resulta em punição
aos que desta influência tentam se desvencilhar: “Afora as proclamações, que
em consequência são vistas como meras formalidades, o governo, quando
começa com conselhos, termina com ameaças.” (Constant, p.122).
Em face da conjugação entre o emprego de meios de autoridade estatal
expressos por “leis proibitivas e coercitivas” e as “medidas assecuratórias da
ordem pública”, bem como da distinção entre as formas de governo “república”
e “monarquia”, Benjamin Constant traz algumas conclusões:
a) Nas repúblicas, em tempos de paz, há abundância de produção
legislativa proibitiva e coercitiva, em razão da necessidade que os indivíduos
têm em demandarem do governo soluções ou parâmetros legais balizadores da
ação destes em sociedade. Assim, em tal forma de governo tenderia a haver
menores liberdades pessoais e maior segurança pessoal, comparativamente às
monarquias.
b) Nas monarquias (com exceção daquelas politicamente desorganizadas),
há uma concentração maior de “medidas assecuratórias”, bem como o uso mais
intensivo de tal tipo de meio de poder e autoridade política do que o emprego de
meios legais proibitivos e coercitivos. Resulta então, que em geral, na forma de
governo monárquica, haveria tendência à maiores liberdades pessoais, porém,
coadunadas com menor segurança pessoal.
c) Tanto em repúblicas dominadas por facções políticas, quanto em
monarquias impropriamente estabelecidas, ocorrem simultaneamente: menores
liberdades pessoais e menores garantias de segurança pessoal.
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Paulo Bonavides é catedrático emérito da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Doutor Honoris causa pela
Universidade de Lisboa. Medalha Rui Barbosa, a mais alta distinção honorífica
que concede a Ordem dos Advogados do Brasil. Fundador e presidente do
Conselho Diretivo da Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais.
Atualmente, faz parte da Comissão Especial de Apoio à Emenda Constitucional
por iniciativa popular do Conselho Federal da OAB. Livre docente pela
Universidade Federal do Ceará. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais. Faz
parte do corpo editorial de vários periódicos nacionais e internacionais.
A presente obra vem sendo reeditada, sendo a última de 2007,
comemorativa de seus 50 anos. Divide-se em 8 capítulos, sendo o primeiro a
propósito das origens do liberalismo ao advento do Estado Social. O segundo
irá relatar características do Estado Liberal e da separação dos poderes. Já o
terceiro e o quarto capítulos perfilharam sobre o pensamento político de Kant e
Hegel. O quinto, sexto e sétimo capítulos diferenciaram os tipos de liberdades
por épocas, bem como o pensamento base do Estado Social; sendo reservado ao
oitavo capítulo a interpretação das Revoluções que influenciaram e influenciam
o pensamento político da Idade moderna. A bibliografia utilizada pelo autor é
quase que totalmente estrangeira.
1. A LIBERDADE ANTIGA E A LIBERDADE MODERNA
Para Bonavides (2007, p.139) o pensamento democrático do século XX, em
sua pureza, ainda é um esforço ideológico na manutenção da liberdade humana.
Segundo o autor, a democracia se alinharia a “uma teoria política que
afirme e reconcilie a idéia dos direitos sociais (...)”. Isto requer a “intervenção
do poder estatal na esfera econômica e cultural, com a idéia não menos justa
do poder do individualismo (...)”, já sinalizando os alicerces da democracia dos
pensadores liberais (p. 140).
Com isso, demonstra que, em pleno século XVIII e XIX, perdura o velho
conflito entre a liberdade antiga e a liberdade moderna (p. 140).
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Para o autor, “a reflexão autoritária, que conceituou a liberdade na
Revolução Francesa tinha suas raízes na antiguidade e colidia com o pensamento
moderno da liberdade perante o Estado, a liberdade de tomo individualista (...)”
que houvera por manifestar-se nas revoluções, inglesa e francesa, bem como na
independência dos Estados Unidos da América (p. 141).
Bonavides entende que “Montesquieu e o velho Mirabeau (...) traduzem
a influência moderadora do liberalismo contraposta ao radicalismo democrático
de Rousseau e Mably”.
Pondera o autor que “se outras antíteses não separassem as duas correntes
que fizeram a Revolução e comunicaram à idéia de emancipação política do
homem o seu maior impulso no constitucionalismo moderno, bastaria rápida
alusão ao conceito de liberdade que ambas patrocinavam para medir-se o grau
de alongamento em que doutrinariamente se situavam, embora por força de
conveniência superior na consecução de um fim comum – a destruição do
despotismo (...).” (p. 141)
Lembra que “Rousseau, Mably e Hegel se voltavam para a antiguidade
clássica, sobretudo para a velha Grécia, no afã de criar um conceito de liberdade
que significasse essencialmente (...) a presença ativa e militante do homem na
formação da vontade política, com a correlata sujeição do mesmo a essa vontade
onipotente” (p. 142). O que enuncia a moderna sociedade política.
Professor Bonavides, pondera que Hegel vê nos gregos “a democracia em
seu aspecto mais encantador. A liberdade, como lá existiu, foi a mais famosa
que já houve sobre a face da terra. Assim como o despotismo representou a
peculiaridade da vida política oriental (...), assim como a aristocracia foi a nota do
mundo romano e a monarquia a dos povos germânicos e cristãos, a democracia,
por sua vez, foi a característica da Grécia”. E finaliza dizendo que “no ideal grego,
quis Hegel descobrir a liberdade ética de que se serviu para negar o século XVIII
e a filosofia política de inspiração liberal-democrática.” (p. 144)
Contudo, Bonavides acentua que o conceito democrático irá amadurecer
com a percepção de liberdade enunciada por Benjamin Constant. Este, na
opinião do autor, “foi, possivelmente, o primeiro em perceber com toda a
acuidade de um publicista profundo a verdadeira antítese entre a liberdade
antiga e a liberdade moderna (...)”. Estaria assim, explicitado os conflitos da
Revolução Francesa, “(...) que nos permite dissipar o velho equívoco sobre
a suposta consistência da aliança estabelecida entre o pensamento liberal e o
pensamento democrático, a qual ocultava, (...) dissidência mais profunda, cujas
razões só ulteriormente se desenharam com nitidez.” (p. 144-145)
Para Bonavides, o discurso de Constant é o manifesto político mais
legítimo do liberalismo. Apesar da respeitável opinião do autor, nesse ponto,
argumenta-se que o fato antecedente da própria Declaração dos Direito do
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Homem e as medidas que dela decorreram, também são referências importantes
sobre o esse assunto.
Sem dúvida, “o merecimento de Constant é o de haver, pois, reconhecido
e classificado duas tendências opostas que a reflexão não lograra ainda ordenar
com lucidez no caos onde se achavam imersas”, afirma Bonavides (p. 145), pois
“o mundo clássico, na magistral exposição de Benjamin Constant, praticou uma
liberdade que na Idade Moderna seria equivalente ao cativeiro da personalidade
humana” (p. 146).
Apesar de Bonavides concordar com Verdross, Laboulaye e Constant
que na Antiguidade não havia espaço para se pensar em direitos fundamentais
individuais (p.147), não há como negar que o pensamento de Condorcet
vislumbrava os direitos de apenas uma classe revolucionária, quando trata, por
exemplo, do direito à educação.
Todavia, entende-se com Bonavides que o anti-individualismo do EstadoCidade, a polis grega, sem dúvida, é o maior símbolo de integração social do
indivíduo.
Bonavides, citando Jacob Burckhardt, aduz:
“Contudo, de maneira negativa e positiva, foi a cultura determinada e
dominada em alto grau pelo Estado, que fazia com que cada indivíduo tivesse
o sentimento de que a polis nele vivia. Esta onipotência da polis é, todavia,
distinta da onipotência do Estado moderno. Quer este apenas que ninguém
materialmente lhe escape, ao passo que aquele pretendia que todos lhe
servissem efetivamente e por isso ingeria em grande parte daquilo que hoje
compete ao indivíduo.” (p. 147-148). Desse modo, Bonavides concorda com
Burckhart sobre a inexistência da liberdade na antiguidade. E emenda: “(...) Em
suma, frente à cidade e seus interesses, há ausência de qualquer garantia de vida
e patrimônio. Na verdade, ocorre essa dependência do indivíduo em todas as
constituições, apenas na democracia... é que ela se torna mais opressiva. Cobra,
portanto, a Cidade altíssimo preço pelo pouco de segurança que oferece.” (p.
149). Poder-se-ia inquirir em complemento: e não é isso que ocorre hoje na
postura dos Estados modernos?
Bonavides assevera que “o totalitarismo moderno tinha espelhos
milenares onde mirar-se, editando, porém, cópia ruim, que não seria nunca a
do Estado grego, mas a das autocracias orientais” (p. 150). Em outras palavras,
ele afirma que não existe liberdade para o indivíduo no totalitarismo moderno,
sendo o tirano, o único livre, segundo Hegel. E perante a concepção moderna
do neoliberalismo, como se colocar?
O autor recorda, também, a opinião de Fustel de Coulanges a respeito
das condições em que se move o homem na polis grega, inteiramente à mercê
da onipotência estatal. “O Leviatã da antiguidade queria a alma e o corpo do
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indivíduo e por isso descia, (...) até os mínimos pormenores na regulamentação
de sua vida privada. (...) É, portanto, erro grosseiro, entre todos os erros humanos,
acreditar-se em que, nas cidades antigas, o homem gozava de liberdade. O
homem não tinha sequer a mais ligeira idéia do que esta fosse. O homem não
julgava que pudesse existir com direitos em face da cidade e dos seus deuses.
(...) Ter direitos políticos, poder votar e nomear magistrados, ser arconte, a isto
se chamou liberdade, mas o homem, no fundo, nunca foi mais do que escravo
do Estado. Os antigos, sobretudo os gregos, exageraram sempre a importância
e os direitos da sociedade, e isto, sem dúvida alguma, devido ao caráter sagrado
e religioso de que, originariamente, a sociedade se revestiu.” (p. 152)
À questão: conheceu a antiguidade direitos fundamentais do homem,
o autor entende que “o sentimento coletivista (...) nega implicitamente ao
indivíduo toda idéia de autonomia subjetiva, de direitos fundamentais perante
a comunidade. (p. 153)
Apesar da aparente concordância de Bonavides com as ponderações
anteriores, destaca que não é unânime a opinião dos estudiosos liberais sobre as
generalizações políticas da antiguidade.
Para Bonavides, Barker, contudo, é vacilante e contraditório (p. 155).
Diz: “(...) Indivíduo e Estado se encontravam de tal modo entrelaçados em sua
missão moral, que ao Estado competia o exercício de tal influência, que a nós
se nos afigura estranha. Tanto Platão, como Aristóteles consideravam missão
do Estado a promoção do bem-estar geral. (...) Para o pensador moderno, a
função do Estado é negativa: consiste em remover obstáculos (ao invés de
oferecer estímulos) à vida moral. Partimos do indivíduo: consideramo-lo titular
de direitos (e mui freqüentemente de direitos naturais, independentemente de
reconhecimento social), queremos que o Estado lhe assegure tais direitos e, em
assim fazendo, buscamos lograr as condições de um crescimento espontâneo
do caráter. Os gregos quase não tinham essa preocupação. Pouca ou nenhuma
noção possuíam eles da santidade desses direitos... Conseqüentemente, o traço
relevante do pensamento grego é antes um desejo a favor da ação do Estado,
e uma tentativa de esquematizar as linhas de sua atividade do que qualquer
definição ou limitação do escopo de sua interferência.” (p. 156)
Bonavides ainda registra o pensamento de Miguel Reale. Este autor
afirma “que Atenas possuiu um conceito democrático de liberdade, ou seja, uma
isonomia, e não a noção que floresceu dois mil anos depois com o direito natural
do século XVIII, a saber, a liberdade como valoração consciente e deliberada do
indivíduo perante a sociedade estatal. (p. 160).
E assevera que “(...) o binômio indivíduo-sociedade ostenta tanta
variedade e riqueza de matizes que viola a rigidez de todo esquema que pretenda
conte-lo numa formulação acabada e definitiva.” (p. 163).
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Em seguida, cita “as doutrinas autoritárias da liberdade”. Em suas palavras
“a vinculação ao liberalismo, em suas manifestações do mais variado sabor
ideológico, apresenta esse traço comum: a vinculação da liberdade ao poder. E
isto ocorre tanto no antiliberalismo das doutrinas totalitárias como na moderna
democracia do Estado social, onde ainda se manifesta de maneira tímida, como
se fora apenas inclinação hesitante, oriunda das incertezas e da violência com
que se trava o embate ideológico de que dependerá a sobrevivência da ordem
democrática.” (p.163) Acrescente-se que, hoje, ao contrário, a manifestação do
pensamento neoliberal em combate ao Estado social não só deixou a timidez de
lado, como fere a democracia, como, por exemplo, quanto ao afastamento do
Estado do cumprimento de seu dever com os direitos sociais.
Na opinião do autor, “outra ideologia de negação mais áspera da
liberdade, como a praticou o liberalismo, surge na doutrina de Marx, Engels e
Lênin.” (p.164). O pensamento socialista desnuda “o Estado liberal com furor
inaudito, como Estado da burguesia, ou seja, (...) vanguardeira e detentora do
sistema capitalista.” (p.164).
Por fim, Bonavides afirma que “a morte do Estado liberal é fato que já teve
repercussões profundas na estrutura política dos povos ocidentais.” Porém, não
se pode menosprezar a nova roupagem que essa ideologia reveste hodiernamente,
face às novas políticas liberais que se propagam em todo o mundo, a partir do
Consenso de Washington23. E desde a década de 1990, como, por exemplo, no
Brasil com a Reforma do Estado de 1995, empreendida no governo de Fernando
Henrique Cardoso e em desdobramentos por seus sucessores.
E Bonavides conclui que a obra marxiana é o sinal de “(...) resistência e
autodefesa.” (p. 164) que contribui para a constituição do Estado social.
2. AS BASES IDEOLÓGICAS DO ESTADO SOCIAL
Para Bonavides, são dois os principais pensadores que muito contribuíram
para os pilares do Estado Social, Rousseau e Marx. E assevera que “Antes e
depois de Rousseau, a reação ao poder estabelecido foi sempre a reação de uma
classe” (p. 166) ou a burguesa ou a operária, contra ou a favor do capitalismo,
afirma Bonavides (p. 166). Como, de fato, se verifica na história.
O Consenso de Washington é um termo utilizado por diversos pesquisadores, para designar
as políticas oriundas de uma reunião, ocorrida nos Estados Unidos da América, em novembro
de 1989, “[...] entre os organismos de financiamento internacional de Bretton Woods (FMI;
BID, Banco Mundial), funcionários do governo americano e economistas latino-americanos,
para avaliar as reformas econômicas da América Latina [...]. As recomendações dessa reunião
abarcaram dez áreas: disciplina fiscal, priorização dos gastos públicos, reforma tributária,
liberalização financeira, regime cambial, liberalização comercial, investimento direto estrangeiro,
privatização, desregulamentação e propriedade intelectual” (CARCANHOLO, 2002).
23
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Aduz Bonavides (p. 166) que a “(...) originalidade de Rousseau, sua
contribuição peculiar, consiste, de maneira precisa, em situar-se histórica e
doutrinariamente no meio desses dois pólos – o liberalismo e o marxismo –
sobraçando a velha tese dos gregos, bastante remoçada, qual seja, a democracia
como ação política, que já se não apresenta fragmentária, mas pertence a todos,
não distingue classes e se integra na volonté générale.”.
O autor resenhado recorda que a limitação do poder é a ideia principal
do liberalismo, podendo-se perceber esse propósito nos trabalhos de Locke e
Montesquieu. “Montesquieu punha limites ao exercício da autoridade com a
separação de poderes. Locke, com a conservação de direitos naturais, frente à
organização estatal.” Por isso, Bonavides lembra, também, que “(...) o mais típico
era o direito de propriedade, que se apresenta no contratualismo lockiano por direito
anterior e superior a toda criação jurídica do Homem, depois da passagem do
Estado de Natureza ao Estado de Sociedade.” Menciona, ainda, que “(...) a idéia que
persiste no fundo do debate, é esse princípio invariável do liberalismo – a proteção e
a tutela do indivíduo, premissa essencial do sistema capitalista.” (p. 168)
Ora, na percepção de Bonavides, “Rousseau não se preocupa com o
preceito de repressão ao poder, de defesa do homem contra o Estado. O poder,
para ele, não é desprezível. Urge, sim, entregá-lo ao seu titular legítimo (o que
não fez o autor do Leviatã). Este não há de ser nunca o indivíduo, nem uma
parte da sociedade, senão o povo todo.” (p. 168) Ou seja, liberdade e autoridade
são possíveis de coexistência. “Os dois termos (...) não devem ser postos em
antagonismo. O esforço da doutrina rousseauniana vai consistir precisamente
nisto: na integração da liberdade com o poder. (...) Esta, a essência do seu
contratualismo. A conseqüência de tal esforço redunda, por sua vez, na
democracia.” (p. 169)
Porém, o modo de produção capitalista, em essência, é incompatível com
a “A volonté générale de Rousseau (p.169)
Contudo, para Bonavides a “(...) vontade popular, como volonté générale
é evidentemente otimista. (...) Reconduz o homem a si mesmo, à sua veracidade.
Esse homem não existe, porém, no particular, senão no geral; é social e não
individual. Foi isso o que Hegel viu de assombroso em Rousseau, o único que
teria enxergado claro, já no século XVIII, a essência da liberdade.” (pág. 171)
No entanto, quanto aos pensadores marxianos, Bonavides sinaliza que
Engels reconhece o trabalho dos socialistas utópicos que o precederam nas críticas
à sociedade burguesa “(...) à luz da concepção materialista da história.” Todavia,
“(...) não puderam alcançar toda a tragédia do capitalismo, nem tampouco revelar
os lineamentos capitais de evolução futura da sociedade.” (p. 172)
Já Marx “(...) ironiza os socialistas utópicos. (...) Suas teses afiguram-selhe lamentáveis e de todo inexequíveis como solução para o caso social.” (p. 172)
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O autor observa que Marx desenvolve seu pensamento econômico
político à semelhança de Locke, Montesquieu e Rousseau “(...) deixaram de
lado a teologia pela filosofia, o direito sobrenatural pelo direito natural.” (p.172)
“Com o marxismo, chega-se, por último, à idade dos sociólogos, dos
positivistas do direito público, idade que ora atravessamos, em meio, todavia,
a muitas reações espiritualistas de cunho tempestuoso e intermitente.” (p.172),
afirma Bonavides.
Ao contrário de Rousseau, Bonavides aponta que Marx identifica que
“(...) o mistério da liberdade, o seu enigma desafiador não se achava na velha
e tradicional ciência política, como pensava Rousseau, senão no seio de uma
ciência toda jovem, cujo prestígio crescia de maneira irresistível” (p.173), a
economia política. Em síntese, Bonavides cita a seguinte frase de O Capital
que “(...) resumiu de maneira prodigiosamente clara o conteúdo ideológico
do marxismo, a nova direção que tomou a doutrina social no século XIX, a
saber: ‘Minha pesquisa chega à conclusão de que as relações jurídicas, bem
como as formas de Estado não podem ser explicadas por si mesmas nem através
da chamada evolução geral do espírito humano, senão que deitam suas raízes
nas relações materiais da vida, cuja totalidade Hegel, à maneira dos ingleses
e franceses do século XVIII, compendiou sob a denominação de sociedade
burguesa, devendo-se, porém, buscar na economia política a anatomia dessa
sociedade’.” (p. 173)
Bonavides busca conciliar as teses da Rousseau e Marx propondo: “Será
a tese de Rousseau incompatível com a de Marx, a saber, exclui o Contrato
Social necessariamente O Capital?” (p. 174)
Desse modo, Bonavides inicia a resposta à indagação recordando que
“Visto o marxismo em toda sua extensão e no seu programa de combate pela
transformação social, não há lugar para a democracia de Rousseau, como
instrumento de ação política. (...) Rousseau, tanto quanto Marx, detesta os
privilégios de classe. Mas não faz dessa parcialidade social o eixo de sua
doutrina. Ao contrário une as classes para destruir a classe, a saber, a classe
como conceito de desigualdade. Buscam ambos a sociedade igualitária, mas por
vias distintas.” (p.174)
Assim, para Bonavides o pensamento que se espera da concepção de
Estado social, tanto deve “(...) valer-se de um como de outro. (...) De Marx,
para reconhecer a justeza de boa parte de sua crítica, a condenação implacável
dos vícios do capitalismo e por essa via capacitar-se da imperiosa necessidade
de sua reforma.” (p.174)
Bonavides pondera que “O calcanhar de Aquiles, a fraqueza de Marx, a
sua nudez apareceria no momento em que ele deixara de ser sociólogo para voltar
a ser filósofo, com a sua metafísica socialista, assumindo paradoxalmente,
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por ironia de idéias, a posição que acerbamente combatera como pensador
materialista, dos mais consumados que foi.” (p. 174-175)
No entanto, Bonavides responde à indagação anteriormente feita com
uma posição conciliatória entre as duas correntes críticas ao capitalismo, ou
seja, “(...) o socialismo se torna admissível até onde sua prática não colide
com a liberdade, isto é, com a manutenção de certos valores que ornam a
personalidade humana. Onde a contradição em apreço se evidencia explosiva,
aí então a experiência socialista deverá deter-se para não banir do homem o que
nele há de mais caro, que é a sua condição de pessoa.” (p. 175)
“Em suma, há de ser a democracia o caminho indispensável para a
consecução dos fins sociais. Democracia é conciliação de classes, acordo de
energias humanas, quando a sua colaboração mútua se faz livre, e por isso
mesmo entretecida de entusiasmo e boa vontade.” (p. 175), segundo Bonavides.
O autor resenhado, sem sombra de dúvida, dá preferência ao pensamento
político democrático de Rousseau, ao ponto de afirmar que a democracia configurase “(...) o caminho para transformações pacíficas e vantajosos, de imenso alcance
social. A revolução socialista pelo consentimento (...) já se achava implícita na
direção política traçada pelo autor do Contrato Social.” (p.176)
Todavia, sem despreza as observações dos socialistas científicos,
Bonavides reconhece que “(...) A conciliação dialética que o Estado social
representa, como síntese democrática, não foi nem talvez poderia ter sido
entrevista por Marx, confinado a um espaço histórico reduzido, onde a lembrança
de todas as revoluções antecedentes, os reveses da democracia rousseauniana
em França, o insucesso da utopia socialista, constituíram elementos bastante
negativos, capazes de restringir os horizontes que o sábio estava em condições
de descortinar, com referência ao desfecho incruento da questão social. (...) A
legislação social não dera nenhum passo à frente e nada autorizava a eleição
de outros rumos e perspectivas. O seu aparecimento subseqüente não se
deve, aliás, de modo algum, à generosidade dos corações burgueses, à súbita
conversão moral dos antigos algozes da classe operária, senão, em verdade,
aos imperativos da sobrevivência burguesa, precisamente pelo fato de a teoria
marxista haver dado ao trabalhador as armas de que ele necessitava e das quais
soube fazer copioso e imediato uso.” (p. 177)
E indaga Bonavides para ao final retomar sua preferência pela teoria
rousseauniana: “Teve ou não teve razão Marx em descobrir cientificamente
aquele processo de desintegração da ordem burguesa estabelecida? Teve, sim,
consoante já asseveramos. (...) Mas essa resposta afirmativa quanto à justiça e a
oportunidade de semelhante posição assumida pelo marxismo, de modo algum
repele a fórmula rousseauniana, que é a melhor, com seu roteiro de acomodação
para as classes em desacordo. (...) A tese democrática de Rousseau se enriquece
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paradoxalmente com os efeitos da subversão social levada a cabo pela ideologia
marxista.” (p. 177)
Retomando o pensamento liberal nesse ponto, Bonavides aduz que “O
problema mais tormentoso da democracia social gira precisamente em redor do
princípio da liberdade.” (p. 178)
Outrossim, mesmo nesse aspecto o autor retoma o pensamento de
Rousseau asseverando que ele enunciara precursoramente “(...) uma positivação
social da liberdade (...) e cria tecnicamente o acesso à democracia social, com
a preservação da liberdade.” E mesmo diante do “(...) socialismo marxista no
que tange ao aspecto político da organização de um Estado social de natureza
democrática (...)” por meio da força, Bonavides contrapõe sua aderência ao
pensamento de Rousseau, pois a “(...) volonté générale, espinha dorsal da sua
teoria democrática, que ele postulou com tanta vivacidade, foi, na doutrina, o
ponto de partida para uma compreensão social da liberdade, revigorada com
a sugestão clássica do modelo ateniense. Estreme de deformações totalitárias
serve essa compreensão de conteúdo e base ao novo Estado social por que há de
reger-se a evolução doutrinária das democracias ocidentais.” (p. 181)
3. O ESTADO SOCIAL E A DEMOCRACIA
Nesse capítulo Bonavides inicialmente define o que ele entende pelo
termo socialismo. Afirma que o emprega em “(...) seu sentido mais genérico
e histórico, desde as utopias de fins do século XVIII à consolidação das teses
marxistas, em nossos dias. Desde o socialismo utópico chamado socialismo
científico. Desde a conspiração de Baboeuf aos assaltos da Comuna de
Paris. Desde a fundação da Primeira Internacional à tomada do poder pelos
bolchevistas russos, há cinqüenta anos.” (p. 183)
Opina o autor que existe “(...) na moderna realidade política do Ocidente,
um dualismo doutrinário essencial: de um lado, as posições conservadoras, que
se reconciliaram no antigo campo liberal;” ou neoliberais “de outro lado, as
tendências que se inclinam para o radicalismo, com a abolição do Estado da
burguesia e sua ordem econômica.” (p.183) Deve-se aqui incluir o anarquismo
e o marxismo.
Bonavides afirma que apesar dos diversos matizes “O Estado social
representa efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o
antigo Estado liberal.” (p. 184) Uma delas é que sua distinção do socialismo
esta na aderência do Estado social ao capitalismo, com o qual se concorda.
E acrescenta: “Daí compadecer-se o Estado social no capitalismo com
os mais variados sistemas de organização política, cujo programa não importe
em modificações fundamentais de certos postulados econômicos e sociais. Ex.:
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Alemanha nazista, Itália fascista, Espanha franquista, Inglaterra de Churchill,
Estados Unidos de Roosevelt e Brasil desde a Revolução de 30.” (p. 184)
A identificação com os mais variados sistemas de organização política,
para Bonavides, não desabona o Estado social. Pelo contrário, recorda que
Estado é poder e argumenta citando o publicista alemão Forsthoff. Para este,
“(...) As formas como esse poder se manifesta ou a maneira como ele se
distribui, estas sim diferem, conforme se trate do poder de um, de vários ou de
todos.” (p. 184)
Ora, se “(...) esse poder político repousa numa estrutura econômica
capitalista (...)” é “(...) na atenuação dessa influência ou do domínio que a
burguesia outrora exerceu incontrastavelmente é que se distingue também o
Estado liberal do Estado social.” (p. 184)
“Nesse momento” para Bonavides, “em que se busca superar a
contradição entre a igualdade política e a desigualdade social, (...) sob distintos
regimes políticos (...), bem que ainda de caráter superestrutural” é que nasce o
Estado social (p. 185).
Há que se mencionar que na observação do autor “(...) à distinção entre
Estado social e Estado socialista se deve ainda ao fato de haver, no seio da
burguesia e do proletariado, uma orientação política que pretende chegar ao
socialismo por via democrática criando previamente as condições propícias a
essa transição política. (...) O Estado social seria, por conseguinte, meio caminho
andado, importando pelo menos da parte da burguesia, no reconhecimento de
direitos ao proletariado.” (p. 185)
Todavia, afirma o autor que sua concepção de Estado social “(...) é o
que se acha contido juridicamente no constitucionalismo democrático. (...) Alcançá-lo, já foi difícil; conservá-lo, parece quase impossível. E, no entanto, é o
estado a que damos, do ponto de vista doutrinário, valoração máxima e essencial, por afigurar-se-nos aquele que busca realmente, como estado de coordenação e colaboração, amortecer a luta de classes e promover, entre os homens, a
justiça social, a paz econômica.” (p. 187)
Com perspicácia, Bonavides diagnostica que a implantação “(...) sem
distúrbios se mostra, todavia, rodeada de problemas e dificuldades. Basta comparar a sua caracterização constitucional, a palavra dos textos, com a pobreza
dos resultados obtido na realidade.” (p. 187)
Numa abordagem histórica como também quanto aos desafios da conservação do Estado social ao longo do tempo, Bonavides (p. 187) recorda que
“(...) o velho liberalismo (...) não pôde resolver o problema essencial de ordem
econômica das vastas camadas proletárias da sociedade, e por isso entrou irremediavelmente em crise.” “O reconhecimento geral da liberdade política, com
um mínimo de restrição, isto é, mediante o sufrágio universal, não foi o fruto
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altruístico e amistoso da munificência liberal. Foi das mais penosas conquistas
revolucionárias, processada no âmago do conflito entre o trabalho e o capital.
Ali, no campo de batalha social, os individualistas ferrenhos e privilegiados da
velha burguesia capitalista tiveram que depor a arma poderosa de sua conservação política – o sufrágio censitário.” (p. 188)
Para Bonavides, com a o voto universal “(...) o quarto estado ingressava, de fato, na democracia política e o liberalismo, por sua vez, dava mais um
passo para o desaparecimento, numa decadência, que deixou de ser apenas doutrinária, para se conservar então em decadência efetiva, com a plena ingerência
do Estado na ordem econômica.” (p. 189)
Entre os desafios que Bonavides divisa para o Estado social está sua concordância com a previsão de “(...) determinados pensadores que a força que acabará com o Estado social é a mesma que o criou: a força das massas. (...) Elas são
explosivas (...) e inseguras quanto ao compromisso do Estado social.” (p. 191)
Acrescenta, ainda que “(...) a periculosidade dos movimentos de massa,
mostrou-se como a história se punha contra a ação imponderada desses ‘grupos
injustos’, responsáveis por tantos atos de iniqüidade e tantas torpezas contra a
liberdade humana.” (p. 193)
Lembra os exemplos históricos já vivenciados como “(...) a experiência
do fascismo na Itália e do nacional-socialismo na Alemanha. (...) A Rússia, de
Lênin, já antes apelara para as massas, arregimentando-as ao redor da revolução
bolchevista, e implantando a chamada ditadura do proletariado.” (p. 194)
Contudo, o autor assinala que “A democratização progressiva do Estado constitucional do século XVIII, imposta pelas grandes mutações ocorridas
na esfera econômica, como decorrência imediata do conflito entre o trabalho
e o capital, foi a resposta que deu o pensamento democrático, empenhado em
renovar-se para sobreviver. Essa sobrevivência, passando nas décadas mais próximas por suas piores provas, ainda não se acha de todo consolidada.” (p. 194)
Por fim, Bonavides parece concordar com o movimento das massas
revolucionárias ao afirmar que “O homem-massa, atuando sob o império de
uma crença fanática, sob o domínio de violenta comoção psíquica, não é tão-somente o irresponsável delirante; é também o bravo que se supera a si mesmo,
que descobre num determinado momento, a motivação heróica para elevar-se
acima de suas energias, do nível comum e ordinário de sua existência medíocre
e ser, certo ou errado, a corajosa força que rompe com a crosta de seus interesses pessoais mais caros, para dar exemplos de edificante generosidade, sacrifício e desprendimento.” (p.195)
No entanto, Bonavides pondera o argumento da massificação. Com
base nas reflexões de Solms, sociólogo moderno, discute “(...) aquilo com que
o mundo de nossos dias se defronta, a nuvem negra que baixa sobre o homem
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contemporâneo, não é a massificação, mas o nivelamento! Neste, o que se nivelou, e que a tanto foi conduzido por distintos meios, não perdeu, como o
homem-massa, a autonomia do raciocínio. Continua individualmente a pensar,
e o que é mais trágico, a aceitar, de modo consciente e deliberado, as formas
niveladoras, a uniformização, a mediocrização.” (p.196).
Aponta também as omissões de Solms, que foi “(...) feita, entre outros,
por Grabowsky, que, ao contrário de Nawiasky, se fixa na linha dos que reputam
o elemento massa como pressuposto das ditaduras ou das eras pré-revolucionárias, a ponto de constituírem, em nossos dias, o principal estigma de subversão
e destruição do princípio democrático.” (p. 197)
Para Grabowsky, escreve Bonavides “(...) Existe a massa (...) nas ditaduras marxistas, e não se confunde com a massificação, fenômeno do capitalismo, tanto democrático como totalitário. A produção em série no capitalismo, os
produtos estandardizados criaram um padrão de vida médio, igual, uniforme;
geraram, em suma, a massificação, que invade e destrói as formas peculiares
de vida, aquelas que, na ordem material, tinham os seus traços mais autônomos
e genuínos. E é essa massificação que faz ‘uma negra, nas selvas da África,
envergonhar-se de usar vestido fora da moda, ou que lhe desperta a consciência
de haver-se tornado um número no processo capitalista universal.’” (p. 197)
E Bonavides conclui esse ponto destacando que “Sobre essa massa se
levanta a elite exploradora, que se não cansa de apregoar o seu caráter democrático, e que, em verdade, é o elemento superveniente, a força organizadora que
mantém de pé a massa em vibração.” (p. 197-198)
Em função disse, Bonavides lembra que “A democracia e o Estado
não podem ir, segundo ele, contra as massas, senão com as mesmas. Cabe-lhes
educá-las, mediante a politização de seus elementos. (...) O constitucionalismo
democrático emancipou politicamente as massas com o sufrágio universal. Mas
não soube ainda conquistá-las. Urge que o seu voto, como sucedeu na Itália e na
Alemanha, não seja de tal modo pervertido, que uma faculdade democrática se
converta em arma antidemocrática. As massas, no Estado jurídico, já têm o poder de intervir na formação da vontade estatal. Cumpre evitar apenas que esse
poder se demude em poder de destruir o Estado social da democracia, porque,
se assim fora, estariam atraiçoadas, não as instituições democráticas, senão as
mesmas massas, que haveriam solapado inconscientemente os seus mais caros
interesses, vendo cair das mãos o poder do voto, ou seja, a maior arma de libertação política e social que o homem moderno já conheceu.” (p. 200).
O Estado social, contudo, é para Bonavides “(...) um Estado intervencionista, que requer sempre a presença militante do poder político nas esferas
sociais, onde cresceu a dependência do indivíduo, pela impossibilidade em que
este se acha, perante fatores alheios a sua vontade, de prover certas necessida151

CLÁSSICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL

des existenciais mínimas. A circunstância de achar-se o homem contemporâneo
– o homem-massa – desde o berço, colhido numa rede de interesses sociais
complexos, com a sua autonomia material bastante diminuída, na maior parte
dos casos irremissívelmente extinta, há concorrido para ele, em meio a essas
atribulações, como um náufrago em desespero, invoque a proteção do Estado,
esperança messiânica de sua salvação.” (pág. 200)
Lembra ainda o autor, que “O Estado, que, em si, por sua natureza
mesma, já é uma organização de domínio, pode, sob o leme de governantes
ambiciosos e de vocação autocrática, destituídos de escrúpulos, converter-se
em aparelho de abusos e atentados à liberdade humana, o qual exploraria, no
interesse de sua força e de seu predomínio, aquela dependência básica do indivíduo, transformado, então, em mero instrumento dos fins estatais.” (p. 201)
De maneira lúcida, Bonavides diz que naquela “(...) hipótese, a democracia de massas seria apenas em programa, uma palavra vazia. O demagogo
ou o plutocrata poderá ter o Estado social sob seu controle, de modo que aquilo que ele faz passar nos parlamentos como sendo a vontade social seria, em
determinados casos, apenas a legislação dos grandes consórcios econômicos e
financeiros, democraticamente legitimados. Essa vontade social, assim forjada
pelos grupos de pressão, aumenta e diminui na estrutura do moderno Estado
social, à medida que a participação efetiva do povo, por via de representantes autênticos, progride ou decai.” (pág. 201-202). Aqui, poder-se-ia inquirir se
acaso, de fato, nos dias atuais, não é exatamente o que ocorre com os lobbies
nacionais e estrangeiros junto ao legislativo ou por via de condicionalidades das
agências de financiamento, como FMI (Fundo Monetário Internacional) e BM
(Banco Mundial) na imposição de leis e Reforma do próprio modelo de Estado.
Bonavides conclui este capítulo numa síntese que recorda como o Estado social recolhe elementos em sua base do “(...) Estado liberal que fundou a
concepção moderna da liberdade e assentou o primado da personalidade humana, em bases individualistas; (...) que inspirou a idéia dos direitos fundamentais
e da divisão de poderes. (...) Bem como as doutrinas que reinterpretaram a liberdade, abrindo caminho para o Estado social.” (p. 203)
O Estado social, para Bonavides “significa intervencionismo, patronagem, paternalismo. Não se confunde com o Estado socialista, mas com este
coexiste. (...) Na democracia moderna oferece problemas capitais, ligados às
contradições internas do elemento político sobre que se apóia (as massas) e à
hipótese de um desvirtuamento do poder, por parte dos governantes, pelo fato
de possuírem estes o controle da função social e ficarem sujeitos à tentação,
daí decorrente, de o utilizarem a favor próprio (caminho da corrupção e da
plutocracia) ou no interesse do avassalamento do indivíduo (estrada do totalitarismo). O Estado social da democracia de massas pode apresentar, pois, e o
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apresenta quase sempre, nos países flagelados pela miséria econômica e pelo
infra-desenvolvimento, esse tumor político, que é a interpolação da pecúnia desonesta dos grupos financeiros entre o quarto estado e o voto que este deposita
nas urnas, o qual sai, segundo a expressão que já empregamos, instrumentalizado, para afiançar, através da respectiva maioria parlamentar, o governo das
grandes empresas capitalistas.” (p. 203-204)
E Bonavides corrobora a tese anteriormente levantada de que “O privilégio político da idade liberal subsiste no Estado social da democracia de
massas, adulterada, não já nominalmente, como antes – pela discriminação do
sufrágio – senão efetivamente, pelo controle financeiro das eleições, e pela demagogia com que as oligarquias plutocráticas, ao anularem o poder político do
quarto estado, asseguram para si inteira ascendência na formação da vontade
estatal. Fica desse modo esboçado uma das hipóteses em que se corrompe o
Estado social da democracia de massas. Hipótese desgraçadamente confirmada
no cenário político nacional.” (p. 204)
Pondera, finalmente, Bonavides que “O Estado social da democracia se
distingue, em suma, do Estado social dos sistemas totalitários por oferecer, concomitantemente, na sua feição jurídico-constitucional, a garantia tutelar dos direitos da personalidade. Daí a razão por que lhe consagramos nossa preferência
política e doutrinária, sem embargo de reconhecermos, conforme ficou dito, as
dificuldades que, na ordem positiva dos entrechoques políticos, tão usualmente
destroem a sua escala de valores e levantam no ânimo dos tímidos e desencorajados graves apreensões sobre o futuro da ideologia democrática.” (p. 204)
Desse modo, apontando os reveses de formação e constituição do Estado social e ainda interpretando as concepções sociológicas e psicológicas que
guiam os movimentos de massa na história, como impulsionadores e sustentadores do Estado social democrático, Bonavides é sem dúvida o autor brasileiro
que melhor contribui para uma visão geral e particularizada no estudo de disciplina em curso de pós-graduação de várias ciências, seja no Direito, na Sociologia, na História ou na Educação. A outra é singular e seu estudo para reflexões é
recomendado por inteiro, pois os capítulos aqui resenhados são apenas a guisa
de despertar o interesse pelo assunto Estado e seu trâmite do pólo ideológico
liberal à concepção jurídico-constitucional social.

153

CLÁSSICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL

REFERÊNCIAS
BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. (Cap. V, VI e VII), 8ª
ed., São Paulo:Malheiros, 2007, p. 139-204.
CARCANHOLO, M. D. Neoliberalismo e o Consenso de Washington: a verdadeira concepção de desenvolvimento do governo FHC. In: MALAGUTI, M.
L. Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2002.
(Coleção Questões da Nossa Época, nº 65).

154

CLÁSSICOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL

CONTRA O GOVERNO DOS PIORES: UMA GRAMÁTICA DA DEMOCRACIA
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Hobbes, John Locke, Immanuel Kant e Karl Marx, dedicando especial atenção
a Georg Wilhelm Friedrich Hegel. É também organizador de duas das principais
obras de Bobbio: “Do fascismo à democracia”, de 1997, e “Teoria geral da
política: a filosofia política e as lições dos clássicos”, de 1999.
Em “Contra o governo dos piores: uma gramática da democracia”,
obra-prima sobre democracia publicada em 2002 no Brasil, Bovero cuida de
estabelecer a correta utilização das palavras relacionadas à democracia. Na
primeira parte da obra são apresentados os substantivos, os adjetivos e os
verbos da democracia. Em seguida, por meio de indagações, Bovero clarifica
os termos liberdade, liberalismo e cidadania. Na terceira e última parte, são
feitas aplicações práticas relacionadas às formas políticas, aos poderes sociais e
institucionais e ao presidencialismo, tendo especial destaque o seu ensaio sobre
a kakistocracia, isto é, o governo dos piores, em que discute o governo misto
resultante das três formas clássicas de mau governo – oclocracia, oligarquia e
tirania. Em suas palavras:
Políbio, retomando, por sua vez, sobretudo Platão, sustentava que o
princípio pelo qual todas as coisas geradas neste mundo estão fatalmente
sujeitas a degenerar-se vale também, de modo evidente, para as formas
de governo, os regimes políticos (...) As formas políticas ‘mudam e se
transformam, até retornarem ao seu estado inicial’, seguindo a lei natural
que governa o ciclo (fpuseos oikonomía) e fixa a ordem de sucessão das
suas fases: quando a monarquia régia (Basiléia), primeira forma reta na
qual evoluiu (metà diorthóseos) o originário poder natural do mais forte,
se corrompe e se transforma em tirania, é substituída pela aristocracia,
o governo dos melhores que libertam a cidade do tirano; a seu turno
Doutorando em direito pela Universidade de Coimbra, Mestre em Direito Público pela
Universidade Federal de Uberlândia, Especialista em Ciências Criminais pela Universidade
Gama Filho, Graduado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, Advogado, Professor
Universitário e Professor da Universidade Federal de Uberlândia.
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corrompendo-se, a aristocracia transforma-se em oligarquia, o governo
dos poucos ricos, ávidos e aproveitadores (inclinados à filarguría e
pleonexía), contra a qual o povo institui a democracia, na forma reta de
governo das leis; mas esta se degenerando na ilegalidade, transformase em oclocracia, o governo brutal da plebécula, ou da multidão, ou da
massa, que por fim ‘reencontra um senhor e um monarca’ (BOVERO,
2002, p. 135-136).
Bovero não apenas examina uma ou outra forma de governo; ele também
se opõe àquela forma mista e corrupta, a kakistocracia. Discute o governo
misto que se vale dos elementos negativos contidos nas formas clássicas de
mau governo. É “contra o governo dos piores” que ele se dirige.
Celso Lafer, na apresentação da obra em comento, afirma: “trata-se de
um livro de alta qualidade intelectual, claro e erudito, de grande pertinência
para o debate político no Brasil e no mundo”.
1. OS SUBSTANTIVOS DA DEMOCRACIA
I) Demo-kratía (p. 15)
No primeiro capítulo da obra, Bovero analisa o sentido da palavra
democracia para então examinar os substantivos a ela relacionados.
O termo democracia é formado por dois substantivos gregos, dêmos e
krátos, palavras estas consideradas ambíguas. Krátos denota força, solidez, mas
ao mesmo tempo superioridade, capacidade de afirmar-se, indicando, portanto,
uma força subjugadora, preponderante que se impõe; em outras palavras, a força
do mais forte. Todavia, como componente de palavras tais como democracia ou
aristocracia, krátos designa o poder político, isto é, o poder de tomar decisões
coletivas, portanto o poder atribuído àquele sujeito que em uma comunidade
determina as escolhas públicas: o soberano.
Esse poder é atribuído ao dêmos, que genericamente significa povo.
Os gregos já indicavam como sentido para essa palavra, alternadamente, a
totalidade dos componentes da comunidade política, os cidadãos da cidadeestado, ou então a parte menos elevada da população, a classe não-nobre da
sociedade. Esta ambiguidade se reflete de modo variado, para além dos usos
gregos, em toda a história da linguagem política, e concerne à natureza e à
extensão do dêmos.
Apesar das ambiguidades, entende-se, quanto ao exercício do poder de
decisão, que o povo o exerce por meio da somatória das decisões individuais,
ou seja, dos pareceres de aprovação e desaprovação singularmente expressos
por cada um. Diante disso, Bovero conclui que por democracia se deve entender
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o poder de tomar decisões coletivas (decisões vinculativas para todos), exercido
pelo povo (pela assembleia de todos os cidadãos como membros do dêmos),
mediante a soma de livres escolhas individuais.
A partir dessa definição, Bovero extrai os dois substantivos fundamentais
da democracia: ao se falar em “todos os cidadãos” é reconhecida a igualdade e
da expressão “livres escolhas” decorre a necessidade de liberdade. Para ele, esses
substantivos indicam os valores últimos nos quais se inspira a democracia, que
servem para distinguirmos os governos democráticos daqueles que não o são.
II) Isonomia (p. 17)
O jurista italiano compreende isonomia como alguma forma de igualdade,
como uma forma de equiparação, de superação ou absorção de desníveis. Em
sentido literal, define isonomia como “igualdade (iso-) de lei (-nomia)”.
Bovero menciona a interpretação do historiador francês Jean-Pierre
Vernant (1914-2007), para quem a noção de isonomia sugere a imagem
de democracia correspondente a um círculo, em que todos os pontos da
circunferência (os indivíduos) estão equidistantes do centro (onde reside o
poder), oposta à forma piramidal, que corresponde às monarquias orientais.
III) Problemas de igualdade (p. 19)
Bovero observa que igualdade é um conceito indeterminado, um gênero
que contém infinitas espécies, possuindo, portanto, diversas faces. Em si mesma,
a igualdade é simplesmente uma relação entre dois ou mais termos, carecendo
tal relação de determinação. É preciso definir quem são os iguais e em que eles
são iguais. É necessário determinar o problema, ou melhor, especificar qual é a
dimensão da igualdade pertinente à democracia.
IV) A igualdade democrática e a sua justificação (p. 23)
Define-se democracia como a forma de governo ou o regime em que
todos os membros de uma determinada comunidade são considerados iguais
no direito à participação do poder político, ou ainda, como democrática aquela
forma de coletividade cuja constituição prescreve o tratamento igual de todos
os cidadãos no que concerne à distribuição do direito-poder de participar das
decisões coletivas. Diante dessas formulações, Bovero reconhece a necessidade
de se definir quem são os membros da comunidade ou quem são os cidadãos.
Para o autor, não basta apenas entender que cidadão significa ter o direito
de participar do processo decisório político. É preciso saber se existe e qual
é a diferença entre homem e cidadão, ou seja, entre o conjunto dos homens
(dos pertencentes ao gênero humano, à espécie homo) que convivem em uma
coletividade dentro de determinado território, e o conjunto de cidadãos que
de algum modo participam da elaboração das decisões políticas válidas para
aquela coletividade naquele território. Enfim, indagam-se quais pré-requisitos
uma pessoa deve possuir para poder reivindicar o direito-poder de participação
política, isto é, para ser um cidadão.
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Leciona Bovero que dos tempos antigos da democracia aos nossos dias
deixaram de ser substancialmente duas grandes limitações, aquelas através
das quais podia ser cidadão, podia ser partícipe do poder político apenas um
indivíduo do gênero masculino e livre de nascimento, isto é, um não-escravo.
Essa limitação, todavia, não é de ordem política, assegura o autor. Entre a
democracia dos antigos e a dos modernos não mudou substancialmente a
concepção política, segundo a qual é cidadão a pleno título, ou seja, partícipe
do poder político, todo indivíduo membro da coletividade, sem distinção de
classe ou de patrimônio, considerado simplesmente como sujeito capaz de
vontade racional, e por isso mesmo dotado de dignidade política. O que mudou
substancialmente foi a concepção antropológica em que era reconhecido o
sujeito capaz e apto a participar da vida política somente o indivíduo do gênero
masculino livre por nascimento.
V) O indivíduo como princípio da democracia, antiga e moderna (p. 28)
Para Bovero, ao menos na pureza ideal do conceito, na democracia cada
indivíduo deve poder reconhecer como própria a vontade geral, porquanto
contribuiu como cidadão para a sua formação. É, pois, o indivíduo racional o
cidadão ativo, o princípio da democracia. A ele foi reconhecido o dom exclusivo
da liberdade como autonomia, conhecida também como liberdade positiva,
liberdade política ou ainda, conforme Benjamin Constant, “liberdade dos antigos”.
Apresenta ainda duas críticas, uma à democracia dos antigos e outra
à democracia dos modernos, apresentando também as respostas. Diante do
argumento de que na democracia dos antigos não há igualdade em relação aos
indivíduos do gênero masculino livres, o autor afirma que aquela exclusão diz
respeito propriamente às concepções antropológicas dos antigos, mais do que às
suas concepções políticas. Àqueles que defendem que a democracia dos modernos
não é verdadeira democracia, mas sim aristocracia, por ser representativa e eletiva,
Bovero responde que eleição sistematicamente repetida é um modo de juízo sobre
as decisões, é a estrutura do processo decisório, e não a forma do regime. Para ele,
pode-se dizer que na democracia representativa todos aqueles indivíduos membros
da coletividade podem participar, como cidadãos, do processo decisório, tendo no
direito de voto o poder de orientar-lhe o curso.
VI) Do círculo à pirâmide (p. 32)
Nesse momento do trabalho, Bovero rejeita a figura do círculo proposta por
Vernant, pois entende já não ser uma representação adequada à democracia dos
modernos. De fato, o poder decisório inicial permanece distribuído igualmente
entre os cidadãos, porém se separa deles o poder de decisão última, de modo que
este não está mais no mesmo plano dos cidadãos, tendo se deslocado para cima,
lugar ocupado apenas por alguns. Com isto, todo o sistema passa a assemelharse com uma pirâmide.
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Essa representação em pirâmide do processo decisório ascendente coloca
em evidência outras características da democracia moderna. Para Bovero,
em primeiro lugar, os múltiplos planos intermediários que se inserem entre a
base e o vértice são ocupados por organizações (partidos e grupos de pressão,
por exemplo) e passam a estar em condições de influenciar mais o processo
decisório. Em segundo lugar, a orientação dada pela soma das decisões iniciais
dos cidadãos eleitores pode ser desviada e distorcida na medida em que atravessa
os diversos planos, e todo o curso decisório pode mudar de direção.
2. OS ADJETIVOS DA DEMOCRACIA
I) Democracia sem adjetivos? (p. 35)
No segundo capítulo, o autor menciona inicialmente a posição do professor
de Ciência Política da Universidade de Turim Gian Enrico Rusconi (1938-), que
defende ser a única democracia autêntica aquela sem adjetivos, considerando
as concepções adjetivadas como limitadoras, distorcidas ou potencialmente
perigosas. No entanto, com isso não concorda Bovero, pois entende que vaga
e retórica é a acepção de democracia recorrente na linguagem comum, sendo
necessários adjetivos para tentar entender, para ir além desta imprecisa retórica.
II) As variantes institucionais da democracia (p. 37)
Ao examinar as variantes institucionais da democracia, Bovero destaca
inicialmente duas formas: a parlamentar e a presidencial. Na forma parlamentar
a democraticidade do executivo depende do fato de ser uma emanação do
legislativo, que por sua vez funda a sua democraticidade sobre o voto popular.
Na forma presidencial, o chefe de governo é eleito direta e periodicamente pelo
povo. No primeiro caso, o governo responde ao parlamento por suas operações,
no segundo caso, responde diretamente aos eleitores.
Para ele, a forma parlamentar é mais democrática que a presidencialista,
pois nesta as aspirações e as orientações daqueles que votaram em um
candidato concorrente são penalizadas. No último capítulo faz uma crítica ao
presidencialismo, que na Itália o autor denomina de telecracia.
III) Democracia direta e representativa (p. 39)
O critério para distinguir uma democracia de uma não-democracia
não coincide com aquele usado para distinguir a forma direta da forma
representativa. Segundo ele, democracia direta é aquela na qual os cidadãos
votam para determinar eles mesmos o conteúdo das decisões coletivas, ao
passo que democracia representativa é aquela na qual os cidadãos votam para
determinar quem deverá tomar as decisões coletivas.
Indica o jurista italiano que o perigo da democracia representativa reside
na distância entre vontade dos representantes e vontade geral, e perigo da
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democracia direta, na manipulação por grupos mais influentes ou por quem
dirige o processo decisório.
IV) Democracia formal e substancial (p. 41)
Examina ainda o autor a democracia em suas variantes formal e
substancial. Uma vez que a democracia consiste essencialmente em um conjunto
de procedimentos que permitem a participação dos cidadãos no processo
decisório político, a democracia é essencialmente formal. Entende Bovero que
contrapor a democracia formal à democracia substancial é um erro.
Quando os marxistas criticavam a democracia formal, chamando-a
também de “burguesa”, faziam-no em nome de uma democracia mais verdadeira,
a democracia substancial, voltada para os interesses dos trabalhadores, por
exemplo. Mas, para Bovero, a democracia é formal por definição. Como forma
de governo, é definida por um conjunto de regras que se referem a quem cabe
decidir, e com base em quais procedimentos, não ao conteúdo de tais decisões.
Um regime, se identificado com um particular direcionamento ou conteúdo
político das decisões coletivas, não será democrático.
V) Democracia liberal e\ou social (p. 44)
Enquanto formal por definição, a democracia é em si agnóstica em relação
aos modelos prescritivos da boa sociedade propostos pelas diversas ideologias.
Para o jurista italiano, a democracia é uma forma de governo, que pode receber
uma gama de direcionamentos políticos diferentes e entre si alternativos, ela
pode comportar elementos socialistas assim como liberais.
VI) As precondições da democracia (p. 46)
Bovero defende que por a democracia ser essencialmente formal, ela é
eminentemente laica, e por isso é um regime que visa permitir a convivência das
diversas crenças e valores que habitam o mundo, transformando o seu potencial
conflito em diálogo e em competição não-violenta.
No entanto, embora os valores não sejam conotativos da democracia
como tal, eles constituem sua pré-condição. Apenas a garantia institucional
de alguns valores permite à democracia existir, especialmente aqueles que
provêm da tradição liberal, denominados de as quatro grandes liberdades dos
modernos: a liberdade pessoal, a liberdade de opinião e imprensa, a liberdade
de reunião e a liberdade de associação. Para ele, o próprio processo democrático
de participação nas decisões políticas não pode se desenvolver corretamente
sem a garantia dessas liberdades fundamentais.
Em adição às quatro liberdades, Bovero entende como pré-condição da
democracia valores de tradição socialista, isso porque, sem uma distribuição
equânime dos recursos essenciais, sem a satisfação dos direitos sociais
fundamentais que foram reivindicados pelos movimentos socialistas, as
liberdades individuais ficam vazias.
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VII) Regras técnicas e valores éticos (p. 49)
Expõe ainda o autor que no núcleo essencial e irrenunciável de regras
técnicas do processo democrático estão implícitos valores não-instrumentais,
que constituem as verdadeiras razões da superioridade axiológica da democracia
comparada aos regimes não-democráticos. São os valores éticos referentes à
tolerância, não-violência, renovação através do livre debate e fraternidade, os
quais são fundamentais para que exista um regime democrático.
VII) Recapitulando (p. 51)
No último item do segundo capítulo, Bovero, a partir do que havia
exposto, caracteriza a democracia como sendo formal, laica, tolerante, nem
liberal nem socialista (mas recebe um e outro conteúdo), passível de troca e
alternância. Sua substância ética consiste em liberdade individual, equidade
social, tolerância e igualdade política.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra de Michelangelo Bovero contém valiosas reflexões sobre a
democracia, as quais indubitavelmente contribuem para sua melhor compreensão
e prática. De fato, trata-se de um material com elevado grau de erudição e de
grande relevância para o debate político contemporâneo. A clarificação dos
conceitos realizada pelo autor presta-se como parâmetro para identificação dos
regimes verdadeiramente democráticos.
Ao conceber a democracia como o conjunto de regras relativas ao poder
de tomar decisões coletivas exercido pela assembleia de todos os cidadãos
como membros do dêmos por meio da soma das livres escolhas individuais, são
destacadas da definição duas expressões, a saber, “todos os cidadãos” e “livres
escolhas”. Elas apontam para os dois substantivos da democracia, a igualdade e
a liberdade, os quais compõem a base de qualquer regime democrático.
Isso porque, embora a democracia seja formal por definição (um conjunto
regras de participação política), sendo previamente indefinidos os conteúdos
decisórios, deve ser reconhecido um limite ao dissenso. Acertadamente,
Bovero propõe aqueles dois valores como as duas condições de procedibilidade
democrática, as duas pré-condições para o bom andamento do processo
democrático. De fato, sem liberdade (de opinião, de expressão, de locomoção,
de reunião) não há democracia, mas sem a garantia dos direitos sociais mínimos
(equidade na distribuição dos recursos) não há verdadeira liberdade. Esse limite
mínimo deve ser respeitado, pois sem isso democracia torna-se mero discurso.
Com efeito, uma análise mais detida da vida social e política brasileira
à luz da obra de Bovero, que é “uma gramática da democracia”, revelará a
proximidade de nossa real forma de governo do ideal democrático. Isso, todavia,
é objeto para uma reflexão futura.
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A LEI E A ORDEM
Ralf Dahrendorf
Rodrigo Vitorino Souza Alves25*
Ralf Dahrendorf nascido em 01 de maio de 1929 foi um filósofo,
sociólogo e político alemão. Lecionou em renomadas universidades, entre elas
a de Hamburgo, Tübingen e Oxford. Na política, participou do diretório federal
do Partido Liberal Democrata alemão (FDP), atuou na assembleia legislativa
do estado de Baden-Württemberg bem como na câmara baixa do parlamento
alemão, tornando-se, em 1970, comissário de Relações Exteriores e Comércio
Exterior da Comunidade Europeia. Radicou-se na Inglaterra, onde recebeu
o título de nobre pela Rainha Elizabete II, que o fez “Baron Dahrendorf of
Clare Market na City of Westminster”, passando a pertencer à câmara alta
do parlamento britânico. No dia 17 de junho de 2009, morre em Colônia o
sociólogo alemão.
Dahrendorf desempenhou um importante papel na sociologia alemã,
sendo um dos motivos o fato de ter participado da disputa do positivismo,
iniciada pelos filósofos Karl Popper e Theodor Adorno na década de 196026.
Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, recebendo destaque no
presente estudo “A lei e a ordem”, publicada em português.
Embora o título sugira uma questão criminológica, o argumento de
Dahrendorf no texto não é de ordem técnica. O ponto de partida é o terror nas
ruas e as brigas nos campos de futebol, abordando também questões como a
desorientação da juventude, o desemprego e as fissuras no sistema partidário.
Trata-se de um livro sobre ordem social e liberdade, composto por quatro
conferências com o objetivo de oferecer contribuições à análise do conflito
social e da teoria política do liberalismo.
Na primeira conferência, o autor torna aparente o problema social
subjacente às violações da lei e da ordem pública por indivíduos, bandos e
multidões. A segunda e a terceira conferências voltam-se para a explicação
do porque de se considerar a lei e a ordem o objeto principal de conflito
nas sociedades desenvolvidas do mundo livre. A quarta conferência aponta
respostas, deixando aberto, contudo, a questão de se uma visão liberal das
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instituições apresenta uma solução para o problema social; conclui, todavia,
que a opção liberal deve ser ao menos tentada.
1. O CAMINHO PARA A ANOMIA (p. 11- 40)
Dahrendorf inicia o primeiro capítulo relatando uma experiência pessoal:
um momento de anomia em Berlim, uma breve pausa de ausência de autoridade
em fins de abril de 194527. Tratava-se de um momento absoluto de falta de leis,
um estado de guerra de todos contra todos, em que palavras como roubo e furto
tinham perdido seu significado. No entanto, essa fase logo terminaria, pois os
oficiais russos começavam a impor sua autoridade, ainda que por meio de atos
arbitrários de violência.
Partindo desse exemplo, o pensador alemão passa a demonstrar que
anomia representa maus presságios para a liberdade. Enquanto ela persiste, criase um estado de medo, sendo a tirania o seu suposto remédio. Isso, no entanto,
não apenas se verifica em situações semelhantes à de Berlim, em que não há um
governo oficialmente posto. Atualmente se enfrenta um problema de erosão da
lei e da ordem, diagnosticado pelo medo generalizado da criminalidade. E não
sem razões, tendo em vista que com o número crescente de crimes e criminosos
(em destaque o aumento substancial dos crimes violentos desde a década de 50),
há também um número crescente de vítimas, especialmente na Grã-Bretanha e
nos Estados Unidos.
Todavia, não é esse o principal sinal da erosão da lei e da ordem. Para
o autor, identifica-se o referido problema com claridade nos casos em que atos
sabidamente contrários às normas permanecem sem punição, o que chama
também de situação de anomia. A ausência crescente de punições efetivas é o
significado real da erosão da lei e da ordem.
Explica Dahrendorf que há uma linha intermediária entre o
desconhecimento (cifras ocultas) e a não-detecção. Esta ocorre quando a polícia
toma conhecimento dos crimes sem, contudo, não os registrar. Por consequência,
há isenção de sanções. Para ele, a incidência crescente de impunidade conduz
ao cerne do problema social moderno, sendo um indicador de decomposição
ou de validade normativa de uma ordem social. Considera ainda que a situação
de anomia é uma ruptura na estrutura cultural, ocorrendo onde há uma aguda
disjunção entre normas e capacidade de agir de acordo com as normas; um
estado de extrema incerteza. Isso porque as sociedades humanas são conjuntos
de normas válidas que tornam o comportamento previsível, sendo as normas
válidas não pela real obediência, mas pela punição de sua violação. A sanção,
portanto, representa uma das garantias de validade das normas.
27
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Ao lado da sanção, os moldes culturais de comportamento humano,
que consistem basicamente nas ligaduras (elos mais profundos) e nas crenças
morais e demais ingredientes da consciência das pessoas, também representam
garantias de validade das normas. Assim, as normas são válidas ao serem
julgadas reais e corretas. A anomia, portanto, é uma condição em que tanto a
eficácia social como a moralidade cultural das normas tendem a zero.
São quatro as características das sociedades modernas que confirmam
a existência de uma decomposição sistemática das sanções em áreas da vida
social, as Ralf Dahrendorf denomina como áreas de exclusão. A primeira delas
é representada pela ausência de punição para certos tipos de crimes. A segunda
refere-se à impunidade de certas pessoas, especialmente os jovens, embora haja
significante aumento da criminalidade entre menores (especialmente nos Estados
Unidos, Inglaterra e País de Gales). A terceira área de exclusão é composta das
áreas geográficas, das regiões de uma cidade onde não há proteção estatal, onde
o Estado praticamente abandonou seu monopólio, a exemplo de estações de
metrô onde a partir de certo horário não se vai. A quarta diz respeito à dificuldade
de aplicação da sanção, em se tratando de manifestações coletivas violadoras
da norma, como motins de rua, tumultos, rebeliões e revoltas, observando-se
o problema da difícil identificação dos envolvidos e a consequente impotência
das sanções. São mencionados ainda outros fatores como a criminalidade
organizada e o terrorismo como tendências que confirmam a expansão rápida
da impunidade, o caminhar da sociedade contemporânea para a anomia.
Segundo o autor, a ideia de sociabilidade insociável do homem
constitui a chave tanto para o entendimento como para a contenção do
problema da lei e da ordem.
2. BUSCANDO ROUSSEAU, ENCONTRANDO HOBBES (p. 41-70)
A imagem do homem assume um papel importante no pensamento de
Dahrendorf. Para ele, a compreensão do ser humano como bom por natureza,
isto é, a ideia de que as pessoas assumirão atitudes moralmente boas e sociáveis
na medida em que forem livres de restrições impostas pela cultura e pela
sociedade, é um dos marcos principais no caminho para a anomia.
Segundo o autor, as ligaduras (os moldes culturais, os elos mais
profundos) fornecem a certeza básica para a sustentação da estrutura normativa
da sociedade, a dimensão moral da legitimidade, assim como a dimensão
de significado para o comportamento individual. Desse modo, um mundo
com ligaduras fragilizadas, em razão, por exemplo, do enfraquecimento do
sentimento religioso e da transformação da profissão em emprego, é um mundo
desorientador e desconcertante. Esse mundo se aproxima não só da anomia,
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mas também de um estado de natureza hobbesiano. E tudo isso é o resultado de
uma imagem de homem que tem guiado o processo.
Weber Maihofer (1918-2009), Jüergen Habermas (1929-) e JeanJacques Rousseau (1712-1778) são citados por Dahrendorf como exemplos
de advogados dessa imagem. O primeiro, uma das vozes dos acadêmicos
alternativos que projetaram e promoveram a reforma da legislação criminal na
Alemanha. O segundo, sociólogo e filósofo alemão conhecido por sua análise
dos fundamentos da teoria social e pela ênfase na ação comunicativa, isto é,
comunicação racional, livre e crítica. O último, filósofo suíço e expoente do
iluminismo francês, defensor da teoria do contrato social.
Maihofer entende que uma imagem moderna do homem deve escapar ao
sujeito abstrato do indivíduo isolado e levar em conta a sociabilidade do homem,
sendo necessário descobrir se os infratores estiveram alguma vez em condições
de absorver distinções socialmente adequadas entre o bem e o mal. Eles não
deverão ser responsabilizados por atos aos quais tenham sido compelidos por
força das circunstâncias. A imagem de homem por trás dessa operação é a de
seres essencialmente bons. Seja o que for que eles façam de errado, é a culpa de
forças sobre as quais não possuem nenhum controle.
Habermas define o mundo como uma rede de cooperação por meio da
comunicação. Para ele, a sociedade civil e burguesa abriu espaço para um tipo
de ordem social que não precisa se basear primariamente em normas vigentes
através de sanções e apoiadas por um poder institucionalizado. A validade das
normas não repousa em sanções e poder, mas no consenso das partes afetadas, o
qual é alcançado através de debate racional e com a força de razões plausíveis.
Aqui também é encontrada uma imagem notável do homem, tratando-se da
bondade natural e da deformação social.
Rousseau expõe seu entendimento a partir da figura imaginária do Emile.
Este teve uma educação totalmente livre quando criança, sendo que o único hábito
que deveria ter era o de não ter hábitos. As palavras obedecer e mandar, bem como
dever e obrigação, estão fora de seu vocabulário. Cresce Emile realmente livre,
desconhecendo o significado de hábito, rotina e costumes, não seguindo regra
alguma nem se submetendo a autoridades. Emile torna-se um jovem obediente às
leis da natureza, respeitoso, recatado, humilde, calmo, afável, terno e sensível. No
entanto, por não ser autossuficiente, recorre à vida em sociedade.
De fato, sob condições de autoritarismo tradicional, a imagem de
Rousseau do homem e da sociedade é uma prescrição de reforma radical,
no interesse do avanço da liberdade. Mas, retirada desse contexto, assegura
Dahrendorf, a imagem parece bem diferente. Em certo sentido, a história de
Emile é a do ermitão, do ser não-social, e tudo o que é sociedade é poluído
e poluente. A ideia fundamental de que o homem é bom por natureza e que
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são as instituições que o corrompem permanece a base de todo o pensamento
anarquista e da anomia, condição na qual brota a erva daninha do totalitarismo.
Para Dahrendorf, seguir a orientação de uma imagem de ordem sem lei
não passa de uma busca de Rousseau, que, no entanto, terminará em um encontro
com Hobbes (1588-1679). Segundo Thomas Hobbes, na natureza humana são
encontradas as três principais causas das contendas, a saber: a competição, a
desconfiança e a glória.
Nesse sentido, o autor menciona o filósofo e sociólogo alemão Arnold
Gehlen (1904-1976), para quem instituições como as leis, a família e a
propriedade, por não serem naturais, auxiliam na contenção das causas naturais
das contendas. Elas são realizações culturais que, se retiradas, o homem tornase talvez mais natural, o que significa mais primitivo e instável.
Apoia-se ainda em Immanuel Kant (1724-1804), que entende o conflito
como força criativa da história. Entende este que os meios pelos quais o homem
desenvolve suas capacidades são o antagonismo deles no interior da sociedade,
e isto, por fim, é a causa de uma ordem legal. Por antagonismo, Kant entende
que a sociabilidade insociável do homem, ou seja, sua inclinação para entrar na
sociedade ameaçando dividi-la. É o antagonismo entre o desejo de socialização e
o outro desejo de permanecer isolado. Daí serem necessários limites, impostos por
meio de leis administradas pela sociedade civil. Esses limites devem ser definidos
com precisão e garantidos. Partilha Kant da visão de Hobbes e de outros, segundo
a qual as dificuldades e a necessidade fazem vigorar o contrato social.
Expõe ainda que David Hume (1711-1776) igualmente lançou sua
noção de sociabilidade insociável do homem, especialmente fundada em
duas características: a generosidade e o egocentrismo. A seu tempo, John
Locke (1632-1704) defendeu que a ameaça constante de um estado de guerra
representa um incentivo poderoso para os homens colocarem-se em sociedade
e abandonarem o estado de natureza.
Apresentada esses posicionamentos, retoma as ideias de Maihofer para
apresentar nova crítica. Para este, o crime é um erro da sociedade, sendo que o
remédio deve substituir o castigo tradicional. Isso, para Dahrendorf, é confundir
direito e economia. Se se pretende que a noção de lei tenha algum sentido, ela se
refere a regras de aplicação absoluta. O crime é punido com a sanção ao passo
que os problemas subjacentes são tratados através da ação econômica e social,
de modo que a abordagem econômica da sanção, transformando-a em política
social, retira seu caráter normativo, define a impunidade como desejável,
destruindo assim a estrutura normativa da sociedade.
Dahrendorf conclui que duas forças impulsionam a sociedade ao longo do
caminho para a anomia: a impunidade e o enfraquecimento das ligaduras. Para
fazer com que as leis funcionem, precisamos não só da proteção delas contra a
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insociabilidade do homem, o que se relaciona à sanção, como também edificar
a sociabilidade do homem, ponto em que as ligaduras entram em cena. Entende
ele que não iremos ficar livres a não ser que aceitemos as instituições sociais
como proteção e oportunidade para a sociabilidade insociável do homem.
3. A LUTA PELO CONTRATO SOCIAL (p. 71-100)
Os países da Europa e da América do Norte vivenciam um longo período
de paz, pelo menos em nível interno. Segundo Dahrendorf, eles encontraram a
estabilidade política sob a forma da “luta democrática de classes” (expressão
usada pelo sociólogo norte-americano Seymour Martin Lipset na década de 1950)
entre partes que se alternam de forma pacífica, apresentando suas plataformas.
Os países do mundo livre continuaram capazes de resolver instabilidades sociais
ocasionais sem colocar em risco sua prosperidade nem sua liberdade.
Lipset (1922-2006) entendia que os partidos políticos representavam
problemas sociais subjacentes, de modo que o conflito entre os interesses das
classes (ricos e pobres) manifestava-se de modo cuidadosamente regulado no
conflito entre as organizações, com menos intensidade e violência. Isso impediu
que o sistema se deteriorasse.
Destaca Dahrendorf que a substituição da luta de classes pelo conflito
regulado entre os partidos políticos somente foi possível em razão das
complicações presentes no modelo de lutas de classes (presença de outras
tendências sociais além do capital e do proletariado, como agricultura, religião
e tradições culturais específicas) e da institucionalização do conflito (deixa o
campo político e integra o legal, com o reconhecimento da igualdade perante
a lei, dos direitos políticos e sociais). Num sentido kantiano, a luta de classes
constitui um daqueles antagonismos no interior da própria sociedade que são a
fonte de todo o progresso.
Entretanto, explica o autor que a participação na luta de classes abrange
apenas dois terços dos cidadãos das sociedades livres modernas (o que é um
problema), os quais têm interesse comum na manutenção das instituições
políticas que garantem o crescimento econômico e a paz social. Esse grupo de
indivíduos pode ser denominado de classe média, dos cidadãos ou majoritária.
Nesse sentido, permanece uma ameaça à lei e a ordem, assim com um
problema social e político em nosso tempo, tendo em vista que há grupos de
pessoas que não são beneficiados pelos direitos de cidadania. São os chamados
grupos de pobreza, constituídos pelos desempregados, idosos famílias chefiadas
por uma pessoa só, doentes e incapazes, de baixa renda, mulheres solteiras com
dependentes mais velhos e pobres internados em instituições. Eles representam
aproximadamente 10% da população nos países mais ricos.
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Segundo o pensador alemão, a classe majoritária vê no Estado social uma
possível resposta a esse problema de exclusão. Essa forma de Estado consiste
basicamente em um sistema de transferência de recursos destinado a garantir
a efetividade dos direitos de cidadania para todos. Contudo, o Welfare State,
que antes se pensava que ia se tornando menos dispendioso, com os avanços
tecnológicos nas áreas, por exemplo, de medicina e educação, tornou-se cada
vez mais caro. Em busca de uma solução e em meio a diversas propostas,
propõe que o aumento de recursos disponíveis para a transferência aos mais
pobres deve ser suspenso.
Além dos grupos de pobreza, trata o autor também de outros grupos que,
assim como os grupos de pobreza, ficam do lado de fora da participação política. São
chamados pelos americanos de classe inferior. Esta inclui os jovens, os idosos, os
imigrantes, os pedintes, os que estiveram doentes ou acidentados, ou ainda aqueles
que estiveram em conflito com a lei. Todos esses ou não são cidadãos, ou deixaram
de sê-lo, ou ainda não são cidadãos. Isso conduz a um processo de marginalização.
Diante desses fatos, de modo sintético, afirma Dahrendorf que a marginalização, a impunidade e o enfraquecimento das ligaduras criam um clima propício
para o crime, uma séria ameaça à lei e à ordem. Nesse contexto, a questão do
contrato social é dominante. O referido contrato significa um acordo implícito
de obedecer a certas normas elementares e aceitar o monopólio da violência nas
mãos de um poder comum estabelecido para proteger essas normas. Todavia, a
incapacidade da sociedade em criar lealdade a seus valores básicos representa
uma crise de legitimidade. Daí surge a necessidade da luta pelo contrato.
Uma vez que o Estado Social não trouxe soluções ao problema de
exclusão dos direitos de cidadania, apenas amenizando-o, apresenta o autor
uma alternativa inflexível: um liberalismo radical ou a ameaça de uma nova
onde de tentações totalitárias. E, a resposta liberal deve envolver uma atitude
firme e moderada perante as instituições.
4. A SOCIEDADE E A LIBERDADE (p. 101-130)
Para Dahrendorf, a construção de instituições é a resposta ao problema de
lei e ordem. Segundo ele, as instituições não são apenas relações entre coisas e
pessoas, mas são possuidoras de uma existência própria, separada, desligada, ou
de qualquer forma, capaz de ser desligada das relações com coisas ou pessoas.
Ademais, as instituições podem ser objetos realmente muito duros, se batermos
de encontro a elas, por não desempenharmos nosso papel no teatro social da vida.
Em continuidade, ensina que as violações puníveis não são apenas
lesões a coisas ou a pessoas, mas a instituições. Estas podem ser vistas como
a estrutura normativa das sociedades, seja composta por leis positivadas ou
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por normas derivadas dos princípios que fundamentam a ordem social. Desse
modo, as instituições dão a moldura básica onde o antagonismo, a sociabilidade
insociável, que motiva grande parte da ação humana, pode se transformar numa
força para o progresso. Elas não apenas são uma condição necessária para a
liberdade, mas também para a efetivação dos direitos humanos e para o controle
sistemático do poder.
Conforme o autor, as instituições devem ser objetos de proteção por
meio de penas. Na punição do infrator, devem ser levados em consideração
três critérios: as regras específicas, as circunstâncias pessoais e a proteção
das instituições. A ênfase demasiada no critério pessoal leva, por exemplo, à
aplicação de penas alternativas, em prejuízo das instituições.
Abordando-se as chamadas áreas de exclusão sob a perspectiva da
proteção institucional, entende Dahrendorf que a tendência de não levar a
julgamento certos crimes em razão, por exemplo, da sobrecarga da polícia,
constitui um problema. Somente é admissível a não aplicação da pena em
função da contração do próprio direito.
Quanto à juventude, a segunda área de exclusão, são ressaltadas pelo
autor duas necessidades: uma é que a sociedade que leva os direitos dos cidadãos
a sério deve envidar todos os esforços para incluir seus futuros membros;
outra necessidade é de instituições que se queira defender como plausíveis,
persuadindo-se os que estão em dúvida, sejam jovens ou pobres.
A terceira área de exclusão, constituída pelas regiões que parecem estar
fora do alcance da lei, não deve ser remediada com a entrega das tarefas de
lei e ordem à sanção privada, os sistemas de contra-violência, como guardas
particulares e vigilantes (autoajuda comunitária). Antes, Dahrendorf assegura
que a comunidade deve apoiar as instituições da lei, e não tomar a lei em
suas próprias mãos. Com esse objetivo, atividades como aquelas que lidam
diretamente com as causas do crime, programas destinados à assistência de
vítimas de crimes e aquelas que aprimorem o sistema de justiça criminal.
Por fim, os tumultos de rua (atos incontrolados das massas) compõem a
quarta área de exclusão, os quais demonstram a vulnerabilidade das instituições.
Para o autor, não há forma de impedi-los, e isso exige um senso institucional
calmo e garantido.
De todo modo, sua proposta é que o fortalecimento das instituições
conduz ao fortalecimento das ligaduras, o que é uma possível solução aos
problemas de lei e ordem. O ambiente de proteção institucional é melhor do
que um clima de anomia para o futuro dos liames culturais mais profundos.
Ressalva Dahrendorf que, se de um lado a ausência de normas e a
impunidade obstam o usufruir da liberdade garantida pelo contrato social, de outro
a hipernomia (crescimento de normas, sanções e instituições) causa problemas a
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esse exercício. A grande quantidade de leis produz mais incertezas que certezas,
diminuindo a confiança nas instituições, pois aquelas não são aplicadas.
Observa ainda o autor que, quando se fala em construção de instituições,
não se trata da criação de novas instituições, mas sim do fortalecimento daquelas
já existentes. A proteção das instituições como forma de solucionar os problemas
de lei e ordem afasta a sociedade da anomia, que é o clima propício para o
ressurgimento do totalitarismo. Sob o domínio deste, existem duas visões claras:
obediência ou oposição. Entretanto, enquanto persiste a sociedade aberta, existe
uma terceira via, diferindo tanto da esquerda democrática antiproibicionista
quanto da direita democrática a favor da proibição, denominada de liberalismo
institucional. Segundo a visão do pensador alemão, são dois seus princípios
fundamentais: a preservação da lei e da ordem como instituições (e não como
mera superfície de normas e sanções) e a cidadania para todos (melhores
oportunidades de vida para todos os membros da sociedade).
Conclui Dahrendorf que o liberalismo institucional é um meio pelo qual
podem ser afastados os problemas de lei e ordem. Trata-se de uma medida
eficaz para o combate da criminalidade e da ameaça totalitária.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quatro observações podem ser feitas à obra de Ralf Dahrendorf. A
primeira delas refere-se à importância dos liames culturais para o afastamento
das situações de anomia, a segunda diz respeito aos fins do direito penal, a
terceira trata do papel da comunidade no combate à criminalidade e a quarta
observação aborda a opção política do autor pelo liberalismo radical.
Ao entender que os liames culturais são elementos essenciais no combate
da anomia, Dahrendorf o faz com plena razão. Isso porque o cumprimento das
normas pelos indivíduos não se dá apenas em razão da ameaça de punição. Os
moldes culturais impostos, por exemplo, pela família e pela religião, fortalecem
o sentimento de obrigatoriedade da lei. Crianças são instruídas desde cedo por
seus pais a respeitarem autoridades (dos pais, professores, agentes públicos) e leis
(regras familiares, escolares, legislação), o que passam a fazer por tradição ou por
um imperativo moral. No campo religioso, doutrinas como aquela apresentada
pelo apóstolo Paulo ao escrever à Igreja de Roma no primeiro século inspiram
os cristãos por toda a história, os quais são ensinados a serem submissos às
autoridades não por medo de penas, mas por temor a Deus. Em suas palavras:
“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que
não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus” e “Pelo que é
necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira [da punição],
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mas também por causa da consciência [cristã]” 28. Com efeito, o elemento cultural
desempenha um papel fundamental para a efetividade das normas.
Em continuidade, uma aproximação pode ser feita entre a tese relativa à
necessidade de proteção das instituições (e das leis como instituição) defendida
por Ralf Dahrendorf e o pensamento do renomado jurista alemão Günther Jakobs
acerca dos fins do direito penal. Para este, o direito penal não protege bens jurídicos
por meio de penas, como defendido pela doutrina majoritária no Brasil. A pena é
uma resposta à infração, que se traduz como a falta de fidelidade ao ordenamento
jurídico: havida a infração, é necessário que a confiança das pessoas nas normas seja
confirmada. Jakobs entende que as normas não devem ser lesionadas, pois são elas
que regulam o conteúdo daquilo que é essencial para a existência social, a saber, as
relações pessoais. Ao serem lesionadas as normas, a própria sociedade é lesionada,
mas por consequência, ao restaurar-lhes a vigência, a própria sociedade também
é restaurada. Desse modo, o direito penal atua no sentido da autoconservação do
sistema normativo, que é a estrutura reguladora das relações sociais29.
No tocante ao papel da comunidade no combate à criminalidade,
Dahrendorf entende que não cabe à população, diante do aumento da
criminalidade, “tomar as leis nas mãos” e “fazer justiça”. Antes, cabe à
comunidade apoiar as instituições da lei, desenvolvendo atividades que lidem
diretamente com as causas do crime. No Brasil, exemplo de ações nesse
sentido são aquelas fomentadas pelo Programa Começar de Novo do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, que é composto de um conjunto de ações voltadas
à sensibilização de órgãos públicos e da sociedade civil com o propósito
de coordenar, em âmbito nacional, as propostas de trabalho e de cursos de
capacitação profissional para presos e egressos do sistema carcerário, de modo
a concretizar ações de cidadania e promover redução da reincidência. Frases
como “errar é humano, ajudar quem errou é mais humano ainda” e “uma cela
vazia, um posto de trabalho ocupado” são algumas daquelas divulgadas nos
meios de comunicação para a conscientização da comunidade30.
Bíblia Sagrada, Romanos 13: 1, 5. Tradução Atualizada de João Ferreira de Almeida.
Sobre o pensamento de Günther Jakobs: JAKOBS, Günther. Sobre la teoria de la pena. In:
Cuadernos de conferencias y artículos, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía
del Derecho, Universidade Externado de Colômbia, Bogotá, Colômbia, n. 16, 1998; JAKOBS,
Günther. Dogmática de Derecho Penal y la configuración normativa de la sociedad. Madri:
Civitas, 2004; JAKOBS, Günther. Derecho Penal: parte general. 2ª edição. Madri: Marcial Pons,
1997; JAKOBS, Günther ¿Qué protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?
In: LYNETT, Eduardo Montealegre (org.). El funcionalismo en Derecho Penal: libro homenaje
al profesor Günther Jakobs. Bogotá: Universidad Externado de Colômbia, 2003; HASSEMER,
Winfried; MUNÕZ CONDE, Francisco. Introducción a la criminología y al Derecho Penal.
Valencia: Tirant lo Branch, 1989; ROXIN, Claus. La evolución de la política criminal, el Derecho
Penal y el proceso penal. Valencia: Tirant lo Branch, 2000.
30
Maiores informações: http://www.cnj.jus.br.
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A respeito do posicionamento de Dahrendorf por um “liberalismo radical”,
que afasta por completo as medidas relacionadas ao Welfare State, é válido
destacar o entendimento contrário do cientista político italiano Michelangelo
Bovero. Para este, não há democracia sem a satisfação de duas pré-condições:
a garantia da máxima liberdade possível (direitos de tradição liberal) aliada
à tutela dos direitos sociais mínimos (direitos de tradição socialista). Se de
um lado situações de anomia contêm a semente do totalitarismo, de outro a
eliminação completa dos direitos sociais a prestações igualmente conduzem
à decadência do regime democrático, pois sem a distribuição equitativa dos
recursos a liberdade se torna vazia. Por isso, talvez não seja o “liberalismo
radical” a melhor solução para os problemas de lei e ordem31.

Sobre o assunto: BOVERO, Michelangelo. Contra o governo dos piores: uma gramática da
democracia. Tradução de Daniela Beccaccia Versiane. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
31
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
Hans Kelsen
Wagner Marteleto Filho32*
Hans Kelsen nasceu em Praga, em 11 de outubro de 1881, tendo se
formado na Faculdade de Direito de Viena, onde exerceu o cargo de professor
a partir de 1911. Em 1917 serviu como assessor jurídico do Ministério da
Guerra, tendo colaborado, em 1918, na redação da nova Constituição
austríaca. Mudou-se para os Estados Unidos em 1940, tendo lecionado em
Harvard e Berkley, onde publicou, em 1945, a Teoria Geral do direito e do
Estado. Kelsen faleceu em 1973.
É considerado o mais importante representante do positivismo jurídico,
sendo certo que seu pensamento vem sendo, muitas das vezes, mal interpretado.
No âmbito do Direito Constitucional e, em especial, no tema do controle
da constitucionalidade – de que cuida a obra em análise – é defensor do sistema
concentrado, por considerá-lo mais eficaz para garantir, de forma homogênea,
a identidade e autoridade constitucional. Defende, outrossim, a existência de
um Tribunal Constitucional, a quem incumbe a tarefa precípua de realizar o
controle da constitucionalidade das leis. Aliás, por sua influência direta, foi
criado, pela Constituição austríaca de 1918, a Corte Constitucional.
No presente resumo, cuidaremos da reforma constitucional, da
competência para ser o guardião da Constituição e do controle judicial da
constitucionalidade.
1. A QUEM COMPETE A FUNÇÃO DE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO?
“A busca político-jurídica por garantias da Constituição, ou seja,
por instituições através das quais seja controlada a constitucionalidade do
comportamento de certos órgãos de Estado que lhe são diretamente subordinados,
como o parlamento ou o governo, corresponde ao princípio, específico do
Estado de direito, isto é, o princípio da máxima legalidade da função estatal”
(KELSEN, 2007, p.238). Com esta importante reflexão, KELSEN inicia um dos
principais capítulos da obra “Jurisdição Constitucional”, o qual tem por escopo
investigar a quem deve ser incumbida a função de “guardião da constituição”.
Ao ferir o tema, KELSEN observa, desde logo, que tal função deve ser
destinada a um órgão distinto do “governo”.
Membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Graduado em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em Ciências Penais pela UNISUL.
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia. Professor de Processo Penal
da Faculdade Politécnica de Uberlândia.
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Isso porque, se a função precípua da Constituição é impor limites jurídicos
ao exercício do poder, o controle desta não pode ser atribuído ao órgão que o
exerce, pois ninguém pode ser juiz em causa própria (KELSEN: 2007, p. 240).
Para sustentar suas posições, KELSEN parte para a análise do pensamento
de CARL SCHMITT, em sentido diametralmente oposto ao seu, isto é, contrário
à existência de uma jurisdição constitucional.
Advirta-se que os apontamentos feitos acerca da teoria política de CARL
SCHMITT, na presente resenha, se restringem à interpretação kelseniana ora
analisada. Ir para além disso extrapolaria os limites do trabalho.
1.1 A DOUTRINA DO POUVOIR NEUTRE
Feitas estas observações preliminares, destaca-se que Carl Shmitt,
fundamentado na teoria de Benjamin Constant (teórico da monarquia
constitucional), defende que o guardião da Constituição, em uma República
democrática (trata-se da República Alemã e da Constituição de Weimar), deve
ser o próprio Chefe de Estado, ao qual deve ser atribuído um povoir neutre para
controlar os atos do executivo.
Este poder estaria ao lado dos demais, como que justaposto, e não acima
dos demais.
Ocorre que o povoir neutre da monarquia constitucional acentua o
poder do governo, encabeçado pelo monarca, em relação ao parlamento, sendo
induvidoso que o primeiro, por exercer efetivamente o poder, não pode ser
um órgão adequado para defender a Constituição (KELSEN: 2007, p.241). O
monarca, nesta doutrina, seria uma terceira instância, situada entre os dois pólos
de poder (governo e parlamento), e detentor de um poder neutro.
KELSEN indaga: como poderia o monarca, detentor de grande parcela ou
mesmo de todo o poder do Estado, ser instância neutra em relação ao exercício
de tal poder, e a única com vocação para o controle de sua constitucionalidade?
(KELSEN: 2007, p.242).
Na prática, a teoria proposta por SCHMITT, que parte do pressuposto no
sentido de que o perigo de violação constitucional provém principalmente do
parlamento, amplia os poderes do Chefe de Estado, transformando a república
em uma verdadeira ditadura (KELSEN: 2007, p.246).
Realmente, caso não se cogite da possibilidade de violação da constituição
pelo governo, conferir atribuição ao Chefe de Estado para ser o guardião da
Constituição não representaria maiores problemas. Porém, segundo KELSEN,
isto é uma mera teoria política, distante da realidade.
Ao defender sua tese, SCHMITT acaba se voltando contra a instituição da
jurisdição constitucional, isto é, com a atribuição de competência a um Tribunal
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Constitucional para exercer o controle constitucional dos atos do parlamento
(leis) e/ou do governo (decretos), com efeitos erga omnes.
1.2 A NATUREZA DO CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Um dos principais argumentos esgrimidos por Schmitt é o de que o
controle jurídico de atos subordinados à Constituição seria um controle político,
e não jurídico e, portanto, não seria uma atividade jurisdicional.
Tal posicionamento parte do pressuposto – errôneo na visão de Kelsen
– de que existe uma contradição entre funções jurisdicionais e políticas, bem
como de que o controle sobre a constitucionalidade das leis seria um ato político,
e não uma atividade jurisdicional.
KELSEN, contra-argumentando, define política como a função do
legislador, que submete os indivíduos a sua vontade e exerce um poder
justamente por obrigá-los a perseguir seus interesses dentro dos limites
normativos, decidindo, assim, os conflitos de interesses (KELSEN: 2007, p.
250). Acrescenta, porém, que a visão, no sentido de que o Juiz é um instrumento
de tal poder, e não sujeito dele, é falsa, pois desconsidera que o poder político
tem sua continuação, ou até mesmo seu real exercício, na jurisdição.
Com efeito, identificado o poder político na resolução de conflitos de
interesses na decisão, é possível encontrar, em toda sentença judiciária, em
maior ou menor grau, um elemento de exercício de poder.
Para KELSEN, a opinião de que apenas a legislação produz o direito,
e de que a jurisdição apenas o reproduz é errônea, pois o legislador autoriza
ao juiz avaliar, dentro de certos limites, interesses contrastantes e decidi-los.
Com isso, o legislador está concedendo poder de criação do direito ao Juiz,
conferindo caráter político à função judiciária. Assim, entre o caráter político
da jurisdição e da legislação não haveria uma distinção qualitativa, senão tão
somente quantitativa (KELSEN: 2007, p.251).
Em defesa de sua posição Kelsen sustenta que, se a jurisdição não possuir
um caráter político, seria de todo inconcebível a jurisdição internacional, isto é,
a decisão, segundo normas internacionais, de controvérsias entre os Estados, os
quais são claramente conflitos de poder.
É certo, prossegue Kelsen, que a função de um tribunal constitucional
tem um caráter político de grau muito maior que a função de outros tribunais,
mas não por causa disso ele deixa de ser um tribunal, ou sua função deixa de ser
jurisdicional. E, menos ainda, não por isso tal função não possa ser atribuída a
um órgão dotado de independência judiciária (KELSEN: 2007, p.253).
SCHMITT, de seu turno, reduz a atividade jurisdicional à solução de questões
de fato, e não de direito, postulando que quando as normas se tornam duvidosas e
polêmicas em seu conteúdo, cessa a jurisdição (KELSEN: 2007, p.253).
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Kelsen contra-argumenta, sustentando que a justiça só tem lugar,
verdadeiramente, quando as normas se tornam duvidosas.
No que tange ao controle da constitucionalidade, KELSEN observa criticando a posição de SCHMITT, no sentido de que uma norma não pode ser
guardiã de outra - que uma norma deve ser anulada em sua validade pontual
ou geral porque o suporte fático de sua produção está em contradição com a
norma que regula tal suporte fático e está, por isso, em um nível superior.
A Constituição regula o suporte fático material, permitindo a análise
jurisdicional da subsunção da norma a um suporte fático tal, que é o conteúdo
mesmo do controle da constitucionalidade. Por exemplo: se um tribunal
criminal estabelece que o comportamento do acusado corresponde a um fato
definido como delito, isto é, como condição para a aplicação de uma pena, tal
decisão é idêntica àquela através da qual um tribunal constitucional reconhece
a inconstitucionalidade de uma lei (KELSEN: 207, p.255).
A Constituição não regula apenas o procedimento de criação das leis,
mas também o conteúdo material que uma lei pode ter, através da fixação de
linhas diretivas e da definição de princípios gerais, o que permite o controle
jurisdicional da constitucionalidade.
Ainda na defesa da tese de que a jurisdição constitucional não é atividade
jurisdicional, Schmitt postula que a decisão judicial já está contida pronta na
lei, sendo apenas deduzida através de uma operação lógica (KELSEN: 2007,
p.258). Tal posição reduz o papel do Juiz ao de mero autômato, que não produz
criativamente o direito.
A referida posição seria totalmente anacrônica, uma vez que a atividade
jurisdicional, para Kelsen, também é criadora do direito, tanto quanto a legislativa,
possuindo um inegável caráter político (KELSEN: 2007, p.259). Com isso,
restaria superada a crítica no sentido de que o controle de constitucionalidade
não seria uma atividade tipicamente jurisdicional.
Para Kelsen, o verdadeiro objetivo de Schmitt ao defender a natureza
não jurisdicional do controle da constitucionalidade é de natureza política, qual
seja, destinar o controle não a um Tribunal de juízes independentes, mas sim a
outro órgão (KELSEN: 2007, p.259).
Segundo Schmitt, a Constituição de Weimar instituiu o presidente do
Reich como sendo o guardião da constituição, evitando, com isto, uma indevida
politização do judiciário, bem como uma sobrecarga deste poder (KELSEN:
2007, p.262).
Apesar das agudas críticas opostas ao pensamento de Schmitt, Kelsen se
coloca de acordo com a preocupação do primeiro, no que toca à necessidade de
impor limites à jurisdição constitucional, no escopo de se evitar o perigo de se
transferir o poder do Parlamento para uma instância externa a ele. Porém, este
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não seria um problema de conceituação, nem tampouco um problema específico
da jurisdição constitucional, senão da atividade jurisdicional como um todo.
A grande diferença, para Kelsen, consiste em que os tribunais civis e criminais
produzem normas individuais, enquanto os tribunais constitucionais funcionam
como verdadeiros legisladores negativos, cassando normas contrárias à Constituição
(KELSEN: 2007, p.263). Isto é, os Tribunais Civis e Criminais realizam o controle
da constitucionalidade, porém o fazem com efeitos exclusivamente individuais, em
um caso concreto. Já na decisão de um tribunal constitucional, a anulação da norma
se dá de modo geral, para todos os casos possíveis.
Kelsen assinala que é um problema da política do direito decidir se o processo,
através do qual o órgão dotado de competência para o controle da constitucionalidade
realiza sua tarefa, deva possuir caráter litigioso, examinando argumentos prós
e contra a constitucionalidade. Sustenta que a própria natureza da questão da
inconstitucionalidade suscita tal debate, pois nela se encerram conflitos de interesse
de natureza nacional, religiosa, econômica, etc. (KELSEN: 2007, p.264).
Nesse aspecto, observa que o litígio se apresenta especialmente nas
situações em que esteja presente certa margem de discricionariedade, afeta à
conveniência do ato impugnado, ou seja, acerca do melhor modo de se atender
aos objetivos traçados pela Constituição. Nestas hipóteses, argumenta Kelsen, é
fundamental que a vontade estatal, manifestada pelo tribunal constitucional, se
produza no âmbito de um verdadeiro processo onde se expressem os conflitos
de interesses existentes.
É precisamente a forma judiciária, ou seja, o processo, que explicita
os conflitos de interesses existentes acerca de um determinado tema. Porém,
se a intenção for a de escamotear tais conflitos, através da apresentação da
ficção de um interesse comum e unitário, a forma judiciária revela-se de todo
inconveniente. Em outras palavras, não interessa a uma ordem estatal totalitária
a explicitação de conflitos que tais; não interessa ao Estado total de Schmitt
(KELSEN: 2007, p.266).
1.3 A TEORIA POLÍTICA DE CARL SCHMITT: O ESTADO TOTAL, O PLURALISMO
E O CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
O pluralismo, concebido como oposição real entre Estado e sociedade,
só pode existir efetivamente caso se resguarde uma esfera da vida social na qual
não haja interferência estatal, de onde surjam diferentes pontos e influências
sobre a vontade do Estado.
Este pluralismo verdadeiro não tem lugar na teoria política de CARL
Schmitt, para quem a mudança para o Estado total exige que desapareça o
conflito entre o Estado e a sociedade.
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O Estado total não mais se separa da sociedade, não existindo
qualquer setor a respeito do qual o primeiro possa observar com neutralidade
incondicional, de não-intervenção.
O pluralismo de Schmitt se reduziria, portanto, a mera existência de
partidos, os quais, contudo, não seriam forças sociais, mas sim formações estatais.
Cuida-se, segundo Kelsen, do restabelecimento, no século XX, do
Estado Policial e Absoluto do século XVIII, contra o qual se insurgiu o
movimento iluminista, dando origem ao Estado Liberal do século XIX
(KELSEN: 2007, p. 268).
Ainda que Schmitt apregoe o pluralismo partidário, para fins de se evitar
os riscos dos regimes de partido único (Rússia Soviética e Itália), a formação dos
partidos por ele proposta se revela de todo inservível, pois permite a absorção
da sociedade pelo Estado total (KELSEN: 2007, p.269).
De acordo com Kelsen, existe uma profunda contradição na tentativa de
conciliar os termos pluralismo e Estado total, que são antitéticos. Isso porque
o Estado total absorve completamente a sociedade e abraça todas as funções
sociais, pouco importando a existência de vários partidos.
Schmitt enxergava o pluralismo, enquanto estado de coisas em que a
sociedade reprime o Estado, como algo nocivo e ameaçador, que poderia
estilhaçar, dissolver ou dividir a unidade do Estado e da Constituição. A
mudança para o Estado total seria a evolução em direção oposta; seria a vitória
do Estado sobre a sociedade hostil, assegurando-se a unidade do Estado. No
fim das contas, Schmitt declara que o pluralismo é inconstitucional. Reforça,
com isso, sua teoria de que a jurisdição constitucional, que se desenvolve em
um processo no qual se fazem valer direitos subjetivos junto à constituição, é
prejudicial para a unidade do Estado.
Kelsen novamente contra-ataca, demonstrando que o direito subjetivo
consistente na legitimação processual para impugnar um ato inconstitucional
perante uma autoridade central, é um instrumento para garantir – e não desfazer
– a ordem estatal (KELSEN: 2007, p.274).
Por seu turno, Schmitt postula que a jurisdição não poderia fazer frente
à expansão do Legislativo, sedimentando sua posição de que o “governo” seja
feito guardião da Constituição. Nesse ponto, Kelsen observa que o poder do
governo de exarar decretos restaria impassível de controle.
Além disso, na medida em que a Constituição divide o poder entre
dois pólos, a saber, parlamento e governo, é natural que o perigo de violação
constitucional surja da ultrapassagem de limites por um deles, o que daria azo
a um conflito entre ambos. Portanto, na visão kelseniana, recomenda-se que o
conflito entre parlamento e governo seja decido por uma terceira instância, isto
é, por um tribunal constitucional.
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A vantagem de um tribunal constitucional consiste, precisamente, em
que este não participa do exercício do poder, não se colocando antagonicamente
em relação ao parlamento e ao governo (KELSEN: 2007, p.276).
Contudo, na doutrina do Estado total, não existe antagonismo entre
parlamento e governo, o que, de acordo com SCHMIT, permite que o chefe
de Estado exerça a função de guardião da Constituição. Nesse Estado total,
o parlamento, representativo da sociedade, não antagoniza com o governo,
face ao caráter unitário do modelo, e a completa absorção da sociedade pelo
Estado. Schmitt parte da análise do preâmbulo da Constituição de Weimar,
especialmente do postulado da “unidade homogênea e indivisível” do povo
alemão, para fundamentar sua teoria política do Estado total e para conferir
suporte a sua tese do presidente do Reich como guardião da Constituição.
1.4 O Guardião da Constituição no Estado Total: Neutralidade do chefe de
Estado?
Para Schmitt, o presidente do Reich, eleito por todo o povo, estaria
destinado a defender a unidade do povo como todo político, atuando como um
contrapeso para o pluralismo de grupos de poder sociais e econômicos, tendo a
possibilidade de se ligar diretamente à vontade do povo alemão, de atuar como
guardião e defensor da unidade e integridade constitucional do povo alemão
(KELSEN: 2007, p.280).
Kelsen observa, contudo, que o governo do Reich e o parlamento seguem,
de fato, em posições antagônicas, sendo falacioso o postulado da teoria do
Estado total. Acrescenta que, em que pese o chefe de Estado tenha a importante
função de representar a unidade do Estado de um modo visível externamente,
bem como de defender a Constituição, isso não se confunde com poder ser
aquele o produtor de uma unidade real, no sentido de uma efetiva solidariedade
de interesses. Não se pode tomar a ideologia por realidade, que é o que faz
Schmitt ao mascarar o efetivo e radical contraste de interesses, na realidade do
conflito de classes, como se o povo formasse um Estado coletivo e homogêneo,
fundamentado em uma vontade coletiva unitária (KELSEN: 2007, p.282). O
artífice de uma vontade coletiva que tal, para Schmitt, não seria o Parlamento
(cenário dos conflitos de interesses), mas sim o chefe de Estado.
O caráter ideológico de tal postulado é evidente. Primeiro porque os atos
do chefe de Estado devem se ligar à colaboração dos Ministros, responsáveis
perante o Parlamento e dependentes de uma maioria parlamentar, não sendo
autônomos. Segundo, porque inexiste um interesse objetivo do Estado, que
não represente o interesse deste ou daquele grupo em particular. Portanto, seria
impossível sustentar a neutralidade do chefe de Estado, postulada por Schmitt.
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Nesse ponto, Kelsen observa que não há argumentos sólidos que
desvalorizem a neutralidade do Juiz de carreira, concluindo que, se a
independência é condição necessária para o exercício da função de guardião da
Constituição, o chefe de Estado não titula qualquer vantagem em relação a um
tribunal independente.
Aduz, ao contrário, que a própria fórmula de Schmitt, que define a
essência da neutralidade, melhor se adapta a um tribunal constitucional, cuja
função é a de exercer, apenas, o controle da constitucionalidade, do que ao
chefe de Estado, que inegavelmente exerce grande parcela de poder (KELSEN:
2007, p.286).
Não se afirma que o Tribunal Constitucional seja o único garante da
Constituição. Ao chefe de Estado também compete tal tarefa, desempenhando-a,
por exemplo, ao se negar a promulgar uma lei inconstitucional ou decretando a
intervenção em um Estado (KELSEN: 2007, p.287). Porém, daí a se interpretar
a Constituição de Weimar no sentido de que somente ao chefe de Estado
compete a função de guardião da Constituição, é dar ao conceito uma definição
descabida e ideológica.
E é no plano ideológico que o embate se apresenta. Schmitt sustenta
que a existência de um Tribunal Constitucional (aristocracia da toga) seria
diretamente contrária à coerência política do princípio democrático (KELSEN:
2007, p. 291). Kelsen refuta o argumento, asseverando que um Tribunal que tal
poderia ser eleito diretamente pelo povo ou pelo parlamento, resguardando-se o
princípio democrático, nos moldes da Corte Constitucional austríaca.
Schmitt destaca, ainda, que um Tribunal Constitucional seria ineficiente,
uma vez que deveria se opor ao Parlamento, o que não poderia fazer com
sucesso. Kelsen contra-argumenta, assinalando que o Tribunal Constitucional
não teria que fazer frente ao parlamento apenas, mas também ao próprio
governo, circunstância que é intencionalmente ignorada por Schmitt, para
sustentar, sub-repticiamente, que o governo não poderia violar a Constituição
(KELSEN: 2007, p.291).
A argumentação de Schmitt tem por escopo superestimar a competência
funcional do presidente do Reich e subestimar a do Parlamento, visto como
cenário dos conflitos de interesses que colocam em perigo a unidade do
Estado. A tarefa do presidente do Reich seria salvar o Estado dos perigos e
inconstitucionalidades advindos do pluralismo presente no Reichstag.
No lugar do conceito de Constituição introduz-se o de unidade, que só pode
ser um estado de coisas desejado por apenas um ponto de vista político (KELSEN:
2007, p.295). A partir daí, interpreta-se como quebra da Constituição (unidade) o
sistema pluralista cujo cenário é o Parlamento, instituindo-se o chefe de Estado na
função de salvaguarda da Constituição, como restaurador da unidade.
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Elucidativa a passagem de Kelsen: “Dos dois titulares do poder estatal
instituídos pela Constituição, um torna-se amigo e o outro inimigo do Estado;
um quer destruí-lo, isto é, quer destruir sua “unidade”, e o outro quer defendêlo de tal destruição; um é o violador, o outro é o guardião da Constituição. Isto
não tem nada mais a ver com uma interpretação de Constituição em termos de
direito positivo; trata-se da mitologia de Omazd e Ariman com roupagens de
direito público” (KELSEN: 2007, P.297).
1.5 DA NECESSÁRIA SEPARAÇÃO ENTRE A CIÊNCIA E A POLÍTICA
Kelsen conclui o presente capítulo asseverando que seu objetivo central
foi o de tornar claro que a teoria de Schmitt não é científica, senão política,
enxertando, na Teoria do Estado, juízos de valor político. Aduz que daí surge
a importância da separação, a mais rigorosa possível, entre conhecimento
científico e juízo de valor político. “A mistura entre ciência e política como
princípio, tão em voga hoje em dia, é o método típico da moderna construção
ideológica” (KELSEN: 2007, p.298). Em resumo, todo o valor da ciência, que
é intrínseco, distinto de todo valor ético-político, não resiste se a ciência, dentro
deste conflito trágico, não tiver forças para se subtrair à sedutora união com a
política.
2. O CONTROLE JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE
Em 1942, nos Estados Unidos, Kelsen escreveu o presente texto, tomando
como objeto de análise a Constituição Austríaca de 1920.
O controle da constitucionalidade tinha por objeto as leis e os decretos,
destacando-se que os últimos poderiam ser promulgados pelo chefe de Estado
e pelos Ministros, diretamente com base na constituição ou derivar de leis. Em
tal sistema, a revisão judicial dos decretos avulta em importância, face aos
riscos de que os órgãos administrativos exorbitem seus poderes.
Kelsen observa que inicialmente, a Constituição austríaca estabelecia
um sistema de controle difuso33, cujos efeitos eram restritos ao caso concreto.
Na opinião do autor, tal modelo era indesejável porque permitia decisões
conflitantes, enfraquecendo a autoridade da Constituição.
A Constituição austríaca de 1920, nos artigos 137-148, estabeleceu a
centralização do controle ao reservar a revisão judicial da legislação a uma corte
especial, denominada Corte Constitucional, conferindo-lhe o poder de anular
KELSEN não faz referência ao termo “difuso”, o qual está sendo empregado porque se identifica
com a modalidade de controle constitucional realizado por qualquer órgão jurisdicional, com
efeitos restritos ao caso concreto.
33
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uma lei inconstitucional. A decisão da corte tinha eficácia geral, aplicando-se
a todos os casos futuros, com efeitos, em regra, ex nunc e, excepcionalmente,
ex tunc (KELSEN: 2007, p.305). A justificativa para a eficácia ex nunc era de
que a lei deveria ser considerada válida até que fosse anulada. Porém, no caso
concreto que provocou a decisão anulatória, os efeitos eram ex tunc.
Kelsen observa que a decisão da Corte Constitucional pelo qual uma
lei era anulada, tinha a natureza de uma lei ab-rogatória, ou seja, de um ato
negativo de legislação.
Face à função tipicamente legislativa, os membros da Corte deviam ser
eleitos pelo próprio Parlamento. Isto, também, garantia independência à Corte
para controlar os decretos dos Ministros e do Chefe de Estado.
Kelsen anota que a emenda de 1929, que estabeleceu a nomeação dos
membros da Corte pelo executivo, abriu as portas para uma evolução política
que levou ao fascismo, pois os referidos membros eram correligionários
políticos do executivo. Isto implicou na ausência de resistência da Áustria
contra a anexação pelos nazistas.
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O DIREITO E SUA LINGUAGEM
Luís Alberto Warat e Leonel Severo da Rocha

Ricardo Salgado Carvalho34
Nesse texto, apresentamos uma reflexão a respeito da obra de Luís
Alberto Warat, denominada “O direito e sua linguagem”, que conta com a
colaboração do Prof. Leonel Severo da Rocha. O autor, membro da escola
analítica argentina, radicado atualmente no Brasil, onde passou pela UFSC,
agora estando na UNB, lecionando disciplinas propedêuticas. O livro tem
preocupação focada na leitura política e ideológica dos sistemas linguísticos de
Saussure até Witgenstein, aonde, segundo o autor, a despeito das contribuições
fundamentais para o estabelecimento da linguística enquanto ciência, e por terem
decifrado os códigos da língua, pecaram por, em sua busca incessante por uma
pureza metodológica, derrogar a história optando pela razão. A preocupação
de criação de estruturas axiomatizantes, segundo o autor, implica em relações
fatais de alienação.
O autor, no decorrer do livro, não só analisa as grandes teorias linguísticas,
fazendo um apanhado resumido das mesmas, mas com um comportamento
dialógico, negocia os ônus e os bônus das teorias, e principalmente, analisa o
influxo (in)tencional das premissas científicas de Saussure, Carnap e Witgenstein
para o direito, mostrando como o comportamento, alienado e alienador que
as tomadas de postura científicas têm encoberto os mais diversos matizes de
posturas ideológicas.
O livro se trata de uma introdução ao que seria uma semiologia do poder,
alheia ao estudo meramente estrutural da língua, mas como os discursos de poder
tem influenciado tomadas de posturas em sede de ciências sociais, em específico,
as tomadas de postura do direito, que principalmente, se veem marcadas por
lugares-comuns-retóricos (topói) como “legalidade”, “impessoalidade”, “abuso
de direito” etc.
Os capítulos 1, 2, e 3 são destinados à investigação das obras de Saussure,
Carnap e Witgenstein, para, no capítulo 4, traçar os lineamentos básicos de uma
semiologia do poder, e as acepções mais modernas da semiologia que parecem
ter se dado conta do problema do encerramento operativo da linguística.
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Capítulo 1 – A linguagem como objeto teórico:
A Semiologia de Saussure
I) A noção de ciência como fundamento epistemológico
O maior mérito de Saussure é a sua postura epistemológica, influenciada
por Kant e Durkheim, em que recusa e empiria para se explicar a linguagem.
Os dados do real não trazem para o campo da investigação uma significação a
ele externa. Portanto, o objeto de investigação não é um dado, mas um produto
do trabalho do investigador, o que muda então o objeto do conhecimento do
externo ao interno, há um retrocesso do mundo ao homem. Seria, então, o
objeto de investigação a resultante de um processo teórico, que pretende dar
conta de dar conta de explicar ou esclarecer o sistema de signos subjacente à
aparência empírica (fonação).
A teoria linguística de Ferdinand de Saussure é construída sob a distinção
entre as categorias de língua e fala. Teria, portanto, a tarefa de captar os
elementos universais e globalizantes que subjazem à manifestação empírica da
linguagem (fala), portanto, construindo e definindo seu objeto (língua).
Sobre a teoria linguística de Saussure, o autor pontua interessantes
implicações jurídicas. A mais interessante seria o corte epistemológico
kelseniano de parece sobremaneira com o corte de Saussure, já que Kelsen
– também genebrino e também do chamado Círculo de Viena - opõe o sein
(ser-fala) ao solen (dever-ser-língua). A ciência jurídica não se trata da síntese
das normas jurídicas empiricamente produzidas, mas o modelo através do qual
chegamos à empiria normativa. O Direito positivo, logo, teria dois planos de
manifestação: real concreto (fala) e o objeto unitário do conhecimento (língua).
a) Língua e fala
A fala seria um emaranhado de fatos signicos concretos que enquadram,
mas não determinam o conhecimento que sobre eles se tenha. A língua é o
objeto científico da linguística. A proposta científica de Saussure relega a
dado secundário o estudo da fala, mesmo sendo trabalhada em seu Curso de
Linguística Geral. Para Saussure, língua é método de abordagem dos fatos
linguísticos e fala como fatos signicos que obtém sua significação mediante sua
inscrição na língua.
Outra implicação intrigante da influência do pensamento de Saussure,
explicito na obra se Kelsen, seria o fato de a linguística não explicar as razões pelas
quais uma significação encontra-se socialmente legitimada. As normas jurídicas
seriam o sentido objetivo do ato de vontade para Kelsen, não se atando a qualquer
razão metassistêmica – metajurídica - o que aproxima à concepção de Saussure.
b) Teoria do Signo
Segundo o próprio Saussure, o signo não une uma coisa e uma palavra,
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mas um conceito a uma imagem acústica. O signo, portanto, seria uma entidade
psíquica, abstrata, enquanto o conceito à parte da realidade. Não são dados
da realidade, mas a própria ciência imprime valor às unidades componentes
(signos). Saussure trabalha com a duplicidade de elementos caracterizadores,
quais sejam conceito (significado) e imagem acústica (significante), trabalhandoos não como opostos, mas como complementares.
Linguagem é a relação interna entre significante e significado tanto quanto
entre signos distintos (relação externa). Um exemplo dado por Saussure, que
esclarece tais intercessões, seria a ideia de morno, que pressupõe os conceitos
de quente e frio.
Saussure traça as propriedades dos signos e sua teoria geral linguística.
Traça as características que seriam ínsitas a essas relações comunicacionais. A
primeira abordada por Warat, falando a respeito do signo linguístico, seria a da
arbitrariedade. Segundo Saussure, não existe uma relação entre nome atribuído
às coisas e às próprias coisas, ou seja, passa-se os signos de convenções. A
arbitrariedade é traço característico dos signos inseridos nos textos legais, como
no exemplo do termo mulher honesta, conduta desonrosa. Foram convencionadas
expressões que, em nada, se assemelham à realidade. A mulher honesta, do
texto legal, não é uma mulher que não rouba, furta ou pratica estelionato, mas
sim a mulher que não pratica adultério, ou ainda a mulher que tem o marido
como parceiro sexual.
É apontado no trabalho também a característica da linearidade do signo.
Metaforicamente, significa que podemos entender os signos linguísticos como
uma linha reta. Refere-se ao significante e não ao significado, e sugere que, se
podemos cortar as frases em palavras, estaria atestado este princípio. As imagens
verbais, em decorrência, podem ser segmentadas em unidades interpretáveis,
com sentidos diversos, por vezes, em quando unidas linearmente.
A imutabilidade, característica do signo linguístico segundo Saussure, é
explicada como a incapacidade de nossa vontade em modificar as disposições
signicas. Segundo o autor genebrino, isso se deveria a varias razões, dentre elas a
resistência coletiva a toda renovação linguística. Essa característica é assumida,
por exemplo, quando o jurista invoca a vontade do legislador, ente inexistente.
A mutabilidade dos signos seria caracterizada pelo deslocamento
espontâneo da relação entre significante e significado. Não seria o caso de
alteração fonética ou escrita, mas sim da impressão psíquica do signo. A teoria
dos signos de Saussure nega a dogmática jurídica, que tenta buscar a relação
entre signo e mundo psíquico/real - significado das palavras seria determinado
pela realidade – Kant. Definições seriam, portanto, verdadeiras, o que não
ocorre. Nega a dogmática também quando reza que a palavra da lei já conteria
o sentido jurídico.
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c) Sistema
Segundo Saussure, “Língua é sistema em que todos os termos são solidários
e que o valor de um resulta na presença de outro.” (SAUSSURE, p. 194). Ou
seja, a noção de sistema aqui é entendida como o encerramento estrutural entre
os signos mediante adjetivação pelo valor, enquanto código de uma cadeia de
signos. Por exemplo, a sequência frio – morno – quente, possui uma inter-relação
advindo do valor dado a nós, no consenso linguístico, a tais termos.
d) As dimensões relacionais do sistema
As dimensões relacionais dos termos linguísticos no sistema podem ser
classificadas em relações sintagmáticas e relações associativas As relações
sintagmáticas são uma correlação ao conceito de linearidade, surgindo das
relações de oposição entre os termos (relação de primeiro grau); ou ainda com
a totalidade significativa do texto em que se insere (relação de segundo grau).
Ex.: matar + alguém; matar alguém; art. 121 CP (textualidade).
Já as relações associativas seriam agrupamento por afinidades, e
funcionariam sempre em conjunto com a relação sintagmática. A leitura
sistêmica, ou a interpretação sistêmica das normas legais são um exemplo dessa
relação. Em específico, os juristas aceitam apenas as relações sintagmáticas de
1º e 2º graus, mas não as associativas, pois acreditam que a significação da lei
esgota da sua textualidade.
c) As divisões da linguística em Saussure: diacronia e sincronia
A análise linguística pode se dar no feixe diacrônico (dinâmico,
histórico) e diacrônico (estático). Dá importância ao método diacrônico, posto
que do sincrônico já se ocupa a gramática e a etnologia linguística. Compara a
diacronia/sincronia a uma partida de xadrez, onde o movimento das peças faz
parte do dito jogo linguístico, mas a importância maior é a do estado da peça,
e não do movimento em si. A nomoestática e a nomodinâmica kelseniana são
exemplos de implicações jurídicas dos conceitos saussereanos. A nomoestática
seria relegada ao segundo plano para Kelsen, já que o mais importante seria
analisar se a norma entrou validamente dentro do sistema (nomodinâmica).
Capítulo 2 – Problemas epistemologicos da linguagem:
Uma análise do neopositivismo
Lógico (Carnap)
I) Ciência e linguagem
O conhecimento pode ser obnubilado por perplexidades que são de natureza
estritamente linguística, portanto, a filosofia deve ficar à margem de especulações
metafisicas, mas deve se ater a questionamento estritamente linguísticos. Fazer
ciência é traduzir numa linguagem rigorosa os dados do mundo; é elaborar uma
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linguagem mais rigorosa que a linguagem natural. Em última instância, a ciência
não só se faz com a linguagem, ela é a própria linguagem.
II) Principais categorias do positivismo logico e partes da semiótica
a) A linguagem
Para os neopositivistas lógicos, a linguagem é um sistema de sons ou
hábitos produzidos mediante os órgãos correspondentes, como proposito
de servir de comunicação entre as pessoas, isto é, com o proposito de influir
em seus atos, decisões e pensamentos. Haveria, portanto, predominância da
linguagem falada, que seria a base de todas as outras.
b) Signo
O signo, para os positivistas lógicos, seria a unidade elementar da
linguagem, possuidor dos elementos indicador, que representa uma expressão som, grafia, gesto- e o indicado, que seria a situação significativa – o fenômeno,
o fato, a situação do mundo etc.
II) Partes da semiótica
Segundo Rudolph Carnap, a semiótica possui seus elementos puros, que
seriam a sintaxe e semântica; descritiva de elementos pragmáticos pertencentes
à Filosofia da Linguagem Ordinária.
a) Sintaxe
A sintaxe seria, segundo Carnap, a parte da semiótica que, prescindindo
dos usuários, estuda as relações dos signos entre si. Pressupõe um conjunto de
signos e um conjunto de regras. As referidas regras de podem ser de formação
ou de derivação.
b) Semântica
A semântica, segundo Carnap, estuda a relação dos signos com os objetos
aos quais se referem. Estuda os modos e as leis segundo as quais as palavras
se aplicam aos objetos. Para os Neopositivistas, o problema da semântica é
o da verdade, posto que, somente quando um enunciado é empiricamente
verificável, pode ser considerado como verdadeiro. A noção de verdade advinda
da postura neopositivista é objetiva, em contraposição à subjetiva, que pode se
revestir em uma crença, opinião, consenso etc.
Há uma implicação jurídica interessante destas proposições de Carnap.
Kelsen se apodera do conceito de verdade formal, quando enfrenta o problema
da validade, já que o critério de norma válida dentro do sistema jurídico
seria aquele em que há a concordância com outra hierarquicamente superior,
diferentemente do subjetivo, onde há a relação empírica, por exemplo, validade
com base em predicado jusnaturalista.
c) Pragmática
A pragmática seria o ramo da semiótica que estuda a relação dos signos
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com seus usuários. A preocupação principal é com a análise contextual das
proposições, no momento relacional com o seu usuário (ex.: “Lá fora está
chovendo”, dito por Maria para a vizinha e dito para o filho que quer jogar bola
na rua). A pragmática é relegada ao segundo plano pelos positivistas lógicos,
já que é elemento descritiva da ciência da linguagem, e não puro. Distancia de
elementos ideológicos e/ou políticos do uso da linguagem.
Warat constrói uma implicação jurídica interessante sobre a pragmática.
Segundo o citado autor, seria de fundamental importância para a formação
crítica do jurista, que não fica relegado à análise pura das prescrições legais, mas
também de critérios relacionais como ideologia e política. A análise empírica
constrói o conceito real juntamente com a ideologia do emissor, gerando,
portanto, um obscurecimento da dimensão legitimadora de tal processo; e a
superação só se dá com a análise pragmática.
II) Linguagem-objeto e metalinguagem
Segundo Carnap, a linguagem-objeto corresponde à linguagem em que
se fala, ao passo que a metalinguagem seria a linguagem que fala da linguagemobjeto. A metalinguagem adviria da necessidade para a desparadoxalização,
criada pela incapacidade de criação pela linguagem-objeto de organização de
suas leis lógicas. Um exemplo seria a seguinte frase, dita por um cretense: Todos
os cretenses mentem. Kelsen se apodera desta missiva quando distingue norma
(código textual somado à subjetividade do interprete) e lei (texto escrito).
III) Tipos de linguagem
Segundo Carnap, haveria duas tipologias de linguagens, quais sejam as
Naturais, que representam um processo de enunciação efetuado na comunicação
humana; a as Técnicas, empregadas para a construção de linguagens especializadas,
que requerem precisão lógica, contida de abstrata tentativa de expurgar, no plano
da linguagem, de componentes políticos ou ideológicos.
Implicação jurídica abordada por Warat em seu texto seria a constatação
de que a linguagem técnica é tipicamente jurídica, pois tem a pretensão de
serem fechadas, não abertas deonticamente a acepções externas, em prol de
argumentos persuasivos, v.g. democracia, estado de direito, família. Sustentase caráter fechado, sobretudo, nas normas de direito penal. Logo, justificaria a
clausura operacional total do direito.
IV) A teoria das definições no positivismo lógico
Há grande preocupação do Positivismo Lógico em delinear a ciência
e afastar os conceitos e definições ideais e metafísicos, obtendo precisão das
definições e conceitos emergentes das linguagens naturais.
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Carnap classifica as definições em:
a) Definições designativas: enumeração dos atributos que podem se
derivar de um termo
b) Definições denotativas: constituídas através de explicitação de
exemplares.
c) Definição Lexicográfica: maneira como efetivamente as pessoas de
uma determinada comunidade usam uma expressão.
d) Definição estipulativa: pode consistir na escolha contextual de um
termo ambíguo, ou ainda, neologismos
e) Definições nominais: baseadas no caráter construtivo e arbitrário da
relação das palavras com o mundo
f) Definições reais: pretensão de produzir critérios significativos
reveladores dos atributos essenciais das coisas.
As classificações do Positivismo Lógico sobre as definições deixa
translúcida a tentativa “fetichizadora” de busca de definições reais para o direito
ou categorias jurídicas, por exemplo, a busca incessante nos manuais de direito
da natureza jurídica ou da essência dos institutos, quando , na verdade, tais
definições se encontram no plano da linguagem, em meio a relações de poder.
v) Processo de elucidação
Segundo Carnap, citado por Warat, conceitos científicos são o produto de
um processo de especificação de sentido, através do qual se tornam unívocas
significações usadas na linguagem natural de elucidação. Há, portanto, a criação
de um sistema axiomático, já que a concretude das afirmações ou proposições
dá a ela este status. Tal axiomatização idealista kantiana, no direito, e até
hoje presente em sistemas jurídicos, permeados de conceitos como “direitos
fundamentais”, ou “cláusulas pétreas”.
Capítulo 3 – Problemas pragmáticos da linguagem natural:
Uma análise da filosofia da linguagem ordinária
I) Caracterização preliminar da filosofia da linguagem ordinária
Os Neopositivistas lógicos partem, para a construção de sua ciência, do
rigorismo necessário à superação dos problemas da linguagem comum, que
seria deficiente. Ha uma necessidade premente de construção de uma linguagem
logicamente perfeita. Wittgenstein, em sua chamada segunda fase de trabalhos,
parte do pressuposto da urdidura da linguagem natural, e que os problemas
de origem linguística decorrem da reconstituição deficiente dos filósofos. A
linguística deveria se preocupar em descrever o fenômenos linguísticos, de
modo a superar os problemas de ordem filosófica.
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II) Os modos de significar
a) Os usos da linguagem
Indagar sobre um uso linguístico ou um modo de significar, segundo
Wittgenstein, é proceder a análise da mutação sofrida pelo enunciado nos
processos de comunicação. Significados socialmente produzidos são abertos,
vazios de conteúdo. Um termo possuiria, segundo Wittgenstein, dois níveis
de significação, quais sejam, a Significação de base, qual seja aquela que
reconhecemos no plano teórico quando abstraímos a significação contextual; e
a Significação contextual, ou seja, o efeito de sentido derivado dos processos
efetivos de comunicação social. Um exemplo de significação contextual seria
o termo cavalo, que, dependendo do contexto, fala de um animal ou de uma
pessoa rude, grosseira.
Ainda, a análise funcional não analisa somente internamente os signos,
mas também o interacionismo com as intenções do emissor e pela materialidade
político-ideológica, apesar de Wittgenstein não haver se preocupado com o
segundo tipo de análise em sua obra.
As intenções do autor do termo podem ser: Informativa, ou seja,
expressar um sentido articulável com objetos do mundo; Emotiva, carregando
emoções que os termos podem transmitir; Direitiva, ou seja, com intuito de
elaboração de conexões de sentido; Performativa, quando se refere a palavras
empregadas para fazer algo, ordens, típicas de proposições jurídicas.
Warat comenta as intenções do autor, sugerindo a existência constante
de intenção de dominação do emissor. Alf Ross, citado por Warat, denomina de
atos fabuladores, pois teriam o intuito de fazer-se crer numa situação inexistente.
Restaria, segundo esta ótica de análise, conclusivo pelo argumento falseado
do sentido unívoco dos textos jurídicos, dadas as variadas possibilidades
valorativas das intenções do emissor.
b) As cargas valorativas da linguagem. Estereótipo e definições
persuasivas
Segundo Warat, há grande preocupação da Linguagem ordinária com
a vinculação do juízo valorativo ou emotivo com o descritivo. Uma das
manifestações da preocupação seria a análise das expressões de persuasão,
que, sob a aparência de definições empíricas, encobrem juízos de valor, haja
vista a sua alta carga emotiva. Outra análise seria sobre os estereótipos, ou
seja, palavras que o nível de significação de base apresenta uma anemia
significativa, sendo, portanto o sentido sempre construído contextualmente.
Um exemplo de estereótipo no direito seria o termo abuso de direito, que
expressa crenças valorativas e ideológicas que o juiz possui e julga sobre o
modo como o proprietário exerce um direito subjetivo. Tal termo não possui
definição abstrata plausível.
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Ainda, segundo Wittgenstein, existem dois tipos de estereótipos:
a) Primeiro: signos com forte carga ideológica ou valorativa: Ex.: judeu;
b) Segundo: signos que exprimem standards sociais incontestáveis. Ex.:
excludentes de antijuridicidade;
c) Desacordo entre fatos e valores;
Os estereótipos e a persuasão se baseiam ou em um desacordo fático no
momento do discurso, ou a um desacordo valorativo, um pouco mais difícil
de ser corrigido, porque necessita de se persuadir o interlocutor para que se
convença do falseamento da valoração.
III) Usos persuasivos da linguagem e falácias não formais
Segundo Warat, com apoio na teoria linguística de Wittgenstein, a forma
de denominação do uso persuasivo da linguagem seria falácias não formais, já
que não se apoiam em nenhum pressuposto lógico-formal. Ou seja, são formas
de persuasão que recorrem, para aceitação de suas conclusões, a crenças ou a
intuições ideologicamente respaldadas.
IV) Incertezas significativas e definições
a) Vagueza e ambiguidade
Para Wittgenstein, há vagueza no discurso em quando não existe regra
definida quanto a sua aplicação. Já a ambiguidade no discurso se dá nas formas
de homonímia, ou seja, mesma palavra para objetos distintos; Polissemia, ou
seja, sentidos diferentes ou significantes diversos para a mesma palavra ou o
mesmo signo; Processo-produto, em quando se confunde um percorrer, uma
construção com um objeto – contrato, por exemplo, em Anfibologia, quando há
incerteza de sua significação de base, a exemplo do termo democracia.
b) As definições na filosofia da linguagem ordinária
Em conclusão das relações entre dominação e linguagem, domínio,
segundo Wittgenstein, seria o exame de como o termo se comporta em
ambientes ou contextos variados. Difere do Neopositivismo, que se preocupou
em aproximar a definição da ideia de verdade ou de concretude empírica.
Wittgenstein aclara que estratégias definitórias podem ser Direitas, quando
baseadas na vagueza e ambiguidade; e Indiretas, em sendo baseadas em
argumentos retóricos.
Capítulo 4: Discurso jurídico e retórica
I) Pequeno balanço crítico
Segundo Warat, as diversas propostas teóricas, analisadas no decorrer
da obra, se aproximam das ideias de Saussure. As concepções teóricas visam,
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em termos gerais, a sistematizar a relações entre signos abstratos e a conjugar
harmonicamente atos comunicacionais e enunciados (Linguagem Ordinária).
Há um privilégio, em todas essas concepções, ao sujeito da fala, porém, se
distanciando do quadro institucional, político e ideológico a partir do qual se
produz a enunciação.
A Semiologia, num espectro mais amplo, se preocupa com o discurso,
que supõe um conjunto de relações extralinguísticas. Dado isso, o autor exorta
pela necessidade de mudança do problema da linguística, deslocando o sujeito
psicológico para o sujeito político-ideológico.
II) Vida, morte e ressurreição da retórica como teoria dos discursos
A semiologia, como retórica, fornece um protocolo de técnicas,
métodos, taxionomias que permitem organizar, de modo racional, as formas
de persuasão ou convencimento. Há um grande movimento de descrédito da
retórica, principalmente no século XVI, devido à busca pelo valor da evidencia
empírica. Nos processos retóricos, não existem verdades comprovadas, mas
predicados resultantes de entimemas, que são silogismos advindos de premissas
verossimilhantes (social, moral, convencionalmente aceitas). A crítica é
exacerbada, posto que ainda se vive a castração científica de que as verdades
científicas são inarredáveis. Na verdade, trata-se de entimemas mais bem
elaborados pela comunidade científica, porém, falsamente verdadeiros.
III) O ponto de vista de Perelman
Perelman propõe uma teoria epistemológica sobre os discursos,
questionadora da postura cartesiana, já que não acredita que o conhecimento
pode ser abstraído de evidencias, já que estas são impossíveis discursivos.
IV) O ponto de vista tópico-retórico de Viehweg
Ponto de vista não científico que visa colecionar, em seu entorno, diversos
pontos de vista (topoi), destituídos de nexos lógicos-demonstrativos para utilizálos, no momento decisional jurídico. Os tópicos não são princípios científicos,
mas sim expressões do direito natural que passam a ter um caráter histórico e
contingente, tutelando as instituições positivas e regulando as relações jurídicas
delas derivadas.
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A RETÓRICA DA INTRANSIGÊNCIA: PERVERSIDADE, FUTILIDADE, AMEAÇA
Albert O. Hirschman

Daniel Itokazu Gonçalves35*
O autor procurou analisar os 200 anos de retórica (desde a Revolução
Francesa de 1789 até a década de 1980) utilizados pelos reacionários como forma de
tentar impedir qualquer mudança ou reforma no sistema. Ele é nascido em Berlim
no ano de 1915, tendo imigrando para os Estados Unidos em 1941. É considerado
um dos maiores economistas da atualidade além de ser cientista político e social.
Considerando a retórica como a técnica de convencimento do interlocutor,
o Autor procurou focar no que denominou de três ondas reacionárias, as quais
se opuseram veementemente ao desenvolvimento da cidadania ocidental,
notadamente na Europa e Estados Unidos.
Essas três reações consistem na oposição à questão da igualdade perante
a lei e aos direitos civis, embate ao sufrágio universal e, por último, a crítica ao
Welfare State, mediante discursos que se repetiram ao longo da história, num
claro embate entre os reacionários36 e progressistas.
Sendo assim, condensou os argumentos em três tipos retóricos, a saber:
perversos, ameaçadores e fúteis.
1. A TESE DA PERVERSIDADE
A tese da perversidade é fortemente utilizada pelos reacionários como
forma de manobra intelectual para tentar demonstrar que “a tentativa de
empurrar a sociedade em determinada direção fará com que ela, sim, se mova,
mas na direção contrária”.
1.1. A REVOLUÇÃO FRANCESA E O EFEITO PERVERSO (1ª FASE REACIONÁRIA)
Segundo os reacionários, de nada adianta tentar alcançar a liberdade,
pois fará com que a sociedade se afunde na escravidão, porquanto a busca da
democracia acarretará a oligarquia e a tirania, sendo que os programas do bemestar social farão aumentar a pobreza.
Pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV - MBA). Mestre
em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Advogado militante nas
áreas empresarial e trabalhista.
36
Há uma evidente implicação negativa do termo “reacionário”, referindo-se à “reação”, sendo
esta uma indicação importante da característica do pensamento reacionário, pois “a toda ação
opõe-se sempre uma reação igual”, nos moldes da terceira lei de Newton.
35 *
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Edmund Burke (1970), um dos principais reacionários, comentou em sua
obra “Reflections on the Revolution in France” (p.19) acerca das implicações da
Revolução Francesa dizendo simplesmente que o resultado social do esforço dos
revolucionários pelo bem público seria mau e contrário às metas de esperança
que professavam.
Burke ressaltava a importância dos “efeitos não intencionais na ação
humana” ou “efeito colateral” (p. 20), não havendo nenhum aspecto positivo na
revolução, chegando a polemizar até mesmo a Declaração dos Direitos do Homem.
Dessa forma, argumenta que a busca dos ideais libertários levaram à
tirania de Bonaparte.
De acordo com a tese da perversidade, qualquer ação proposital visando
a melhora de um aspecto da ordem econômica, social ou política só serve para
exacerbar a situação que se deseja remediar.
2. O SUFRÁGIO UNIVERSAL (2ª FASE REACIONÁRIA)
Com relação à ampliação do direito de voto (século XIX), Burke,
Jacob Burchardt, Flaubert, Nietzche e Dr. Stockman argumentam de forma
semelhante, dizendo que toda política democrática possui o efeito perverso,
porquanto o sufrágio universal é visto como uma vergonha ao espírito humano,
pois as massas são indignas, despreparadas e desqualificadas para ocuparem a
política e o poder.
Gustave Le Bon (1895) em sua obra “Psychologie des foules” (p. 27)
também vê o sufrágio universal como um dogma, chegando a comentar que o
indivíduo possui características racionais e calculistas, e, em contrapartida, a
multidão seria sempre irracional e facilmente manejável.
2.3 AS POOR LAWS E O WELFARE STATE (3ª FASE REACIONÁRIA)
Trata-se do ataque contra as políticas econômicas e sociais, as quais
compõem o moderno Welfare State.
Numa perspectiva econômica, o efeito perverso relaciona-se a um
importante dogma, qual seja, o de que o mercado se auto-regula.
Sendo assim, qualquer política pública que almeje mudar os resultados
do mercado, a exemplo dos preços e salários, é considerada nociva ao suposto
equilíbrio desse mesmo mercado.
Destarte, existia um mito dos reacionários de que se o salário mínimo
fosse estabelecido ou aumentado, a probabilidade do nível de emprego cair
seria bastante grande, culminando numa renda agregada do trabalhador menor,
ao invés de aumentar.
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Nesse mesmo diapasão encontramos a retórica de Milton Frieman
em sua obra “Capitalism and freedom” argumentando que “as leis do salário
mínimo são talvez o caso mais claro que se pode encontrar de uma medida cujos
efeitos são precisamente o oposto dos pretendidos pelos homens de boa vontade
que a apoiam” (p. 30).
Da mesma forma, os problemas envolvendo a assistência social aos
pobres, são considerados uma grave interferência nos resultados do mercado.
Destacam-se como críticos das Poor Laws inglesas, Defoe, Burke,
Malthus e Toqueville, argumentando, em síntese, que a disponibilidade da
assistência atua como um enorme incentivo à preguiça e depravação, produzindo
mais pobreza, ao invés de diminuí-la.
Porém, ao contrário do previsto, Karl Polanyi comentou em 1944 que
as poor laws inglesas, após reforçadas pelo ato Speenhamland, de 1795, ajudou
a garantir a paz social e a mantença da produção interna de alimentos durante o
período das Guerras Napoleônicas, assim que suplementou os salários baixos.
Porém, passado o perigo, as desvantagens acumuladas pelo sistema de
combinação de assistência e salário sofreram forte ataque.
Dessa forma, em 1834 houve o ato de Emenda às Poor Laws (New
Poor Laws), na tentativa de transformar o asilo de pobres no único instrumento
de assistência social como forma de resposta às críticas anteriores. Assim,
os necessitados tinham de ficar alijados da sociedade e de suas famílias,
aprisionados em asilos assistenciais. Certamente tais medidas não foram
implementadas, pois houve um crescente movimento defendendo que a pobreza
não é crime (a merecer uma verdadeira prisão).
Os adeptos da retórica reacionária sempre preveem os efeitos nefastos
das conseqüências involuntárias e dos efeitos colaterais, porém o autor frisa que
não são sinônimos de efeitos perversos.
Exemplo disso são os efeitos positivos do serviço militar universal
sobre a alfabetização. Da mesma forma a instituição da instrução obrigatória
possibilitou a muitas mulheres a obtenção de um emprego, certamente, uma
conseqüência imprevista e muito positiva.
Com relação à assistência social, é improvável que as pessoas
arranquem seus olhos visando o pagamento da seguridade social. Igualmente, é
muito pouco provável um trabalhador se automutilar para receber o seguro de
acidente de trabalho.
Sendo assim, se houve constatações dessa estranheza, certamente
ocorreram de forma isolada, para não dizer raros, sendo difícil querer utilizar
alguns poucos casos que pudessem ter ocorrido, num verdadeiro raciocínio
generalista e com um argumento viciado em que a exceção servisse de regra.
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3. A TESE DA FUTILIDADE
Essa tese significa a “lei do não movimento” (p.44), ou seja, qualquer
suposta mudança é considerada de fachada ou cosmética, tendo em vista que as
estruturas profundas da sociedade permanecerão intactas.
3.1 A EXTENSÃO DAS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA REVOLUÇÃO FRANCESA
Em 1856, Tocqueville escreveu uma tese intitulada “O antigo regime e
a Revolução” (p.45), demonstrando que muitas das conquistas realizadas na
Revolução, a exemplo da centralização administrativa, tutela administrativa,
hábitos administrativos, garantias ao servidor civil, divisão de terra em maior
proporção, já existiam antes da Revolução.
Sendo assim, segundo o sobredito reacionário, a Revolução não
representou uma ruptura com o Ancien Régime, conforme comumente
apregoado.
Daí houve o questionamento se a Revolução poderia ter sido evitada, já que
as principais mudanças sociais básicas aconteceram em grande parte antes mesmo
da Revolução, a exemplo dos famosos “Direitos dos Homens e do Cidadão”,
os quais, segundo Tocqueville, já haviam em parte sido instituídos pelo antigo
regime, antes mesmo de serem declarados em agosto de 1789 (p. 46).
3.2 O SUFRÁGIO UNIVERSAL SEGUNDO A VISÃO REACIONÁRIA DOS ITALIANOS MOSCA E PARETO
Gaetano Mosca (1858-1941) bem como Vilfredo Pareto (1848-1923)
argumentaram que qualquer sociedade, independente de sua organização
política, está sempre fadada à divisão entre governantes e governados ou entre
a elite e a não elite.
Destarte, seja qual for a forma de governo, seja monarquia, república,
ou mesmo aristocracia e democracia, ficará sempre sujeita à separação entre
governantes e governados.
Com isso, na visão deles, a ampliação do direito ao voto seria ridícula,
pois não seria capaz de efetuar mudanças estruturais na organização política, até
porque as manipulações das eleições por parte da classe política diminuiriam a
qualidade de qualquer candidato aos cargos públicos.
Considerando a grande repulsa, da época, por eleições, voto e direito
de voto, Pareto argumenta que não importa muito se a classe governante é
uma oligarquia ou uma democracia (considerada uma máscara para ocultar a
realidade), pois o que prevalecerá sempre é a plutocracia37.
37

Seria, em tese, um sistema político governado por um grupo de pessoas que detém o poder
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Pareto instituiu sua própria lei, qual seja, a “Lei de Pareto” (p.53)
ao mencionar acerca da distribuição de renda e sua lei natural, pois em sua
opinião, a única forma de melhorar a condição das classes menos favorecidas
seria através do aumento da riqueza global, de nada adiantando a expropriação,
taxação ou legislação do bem-estar.
O sobredito autor enriquece seu argumento com um traço nitidamente
perverso, pois aduz que todo esforço para a distribuição da riqueza terá como
conseqüência a própria destruição dessa riqueza.
3.3 O WELFARE STATE E A “ENTREGA DOS BENS” AOS POBRES
Voltando-se ao raciocínio do efeito perverso, para a ocorrência disso
em relação à interferência no mercado e assistência aos pobres, é preciso que
o Welfare State conte com que esses pagamentos cheguem efetivamente aos
necessitados. A partir de então é que as consequências poderão advir, gerando a
apregoada preguiça e dependência.
Entretanto, questiona-se: e se as transferências desses pagamentos não
chegarem aos seus destinatários e forem desviadas para outros grupos?
Pode ocorrer de a classe média manipular esses benefícios a tal ponto
de serem os mesmos mais favorecidos em detrimento dos pobres.
A tese da futilidade utilizada na forma do desvio foi inúmeras vezes
explicitada como crítica geral do Welfare State.
O economista e ganhador do prêmio Nobel George Stigler escreveu um
artigo em 1970 intitulado “lei de Director da redistribuição da renda pública”
(p.58), fazendo menção a Director, outro economista de Chicago, a quem
Stigler atribuiu a enunciação de uma verdadeira “lei”, segundo a qual os gastos
públicos tem como beneficiários diretos a classe média, com impostos pagos
em parte pelos pobres e ricos.
Isso só ocorre, na visão do mesmo, pela manipulação das eleições,
diminuindo o comparecimento dos pobres, por conta da exigência de
alfabetização e registro.
Desta forma, de nada adianta o Estado querer intervir nesta seara, pois
o sistema é fechado, se autorregula e equilibra.
Cotejando as teses do efeito perverso e da futilidade, denota-se evidente
diferença entre ambos, eis que a tese da perversidade vê o mundo altamente
volátil, onde cada investida humana leva a um efeito contrário, desencadeando
uma série de efeitos colaterais negativos.
Já na tese da futilidade as ações e intenções humanas são frustradas ao
pretender mudar o que não pode ser mudado, haja vista a existência de “leis”
imanentes (p.68), ficando o homem impotente para dar efetividade a qualquer
alteração na ordem natural das coisas.
econômico, Entretanto, a plutocracia é apenas um conceito, visto que esse tipo de poder nunca foi
institucionalizado declaradamente.
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4. A TESE DA AMEAÇA
Neste caso o reacionário veste-se com a roupagem do progressista,
dizendo que tanto o progresso novo como o antigo são desejáveis, porém
procura demonstrar que uma nova reforma poria em perigo a anterior, cujas
conquistas foram alcançada a duras penas e com sacrifícios.
4.1 A DEMOCRACIA COMO AMEAÇA À LIBERDADE
O caso emblemático do uso da tese da ameaça aconteceu na Inglaterra
do século XIX, pois no fim das Guerras Napoleônicas, este era um país cujas
liberdades estavam de certa forma consolidadas ao longo dos séculos, a exemplo
da Carta Magna, habeas-corpus, Carta dos Direitos, direito de petição, liberdade
de imprensa, e outras mais, com a característica tradição de governo da nobreza
e pela nobreza. Porém nas décadas de 1830 e 1860 houve ferrenhas batalhas
para a ampliação do direito de voto, resultando nos Reform Acts de 1832 e 1867.
4.2 INGLATERRA: OS GRANDES REFORM BILLS DE 1832 E 186
Em 1832 o Reform Bill previa a ampliação do direito de voto para os
chefes de família do sexo masculino, os quais estivessem morando em prédios
urbanos taxados anualmente em dez libras esterlinas ou mais. Muito embora
excluísse 90% da população masculina adulta, admitia-se pela primeira
vez o direito ao voto, notadamente privilegiando as classes altas industriais,
comerciais e profissionais.
Na realidade, falar em sufrágio universal era o mesmo que estar
se referindo à democracia, algo visto como ameaçador às liberdades préestabelecidas, ainda porque se a democracia vingasse, rei e lordes iriam
certamente desaparecer.
Assim, os que se utilizavam da tese da ameaça defendiam o status quo
diante da suposta ameaça à ordem constitucional.
Já o Second Reform Act de 1867 fez abrir as portas da democracia, eis
que o direito de voto foi ampliado para a classe média e para os setores da classe
trabalhadora, garantindo-se o direito ao voto aos chefes de família residentes na
cidade há mais de um ano.
Robert Lowe, autor de “Speeches and Letterson Reform” foi um contumaz
crítico do Reform Act, dizendo em 1866 que as inúmeras realizações pretéritas
seriam sacrificadas em prol do “entusiasmo sentimental da humanidade” (p.82).
Muitos achavam que a ampliação do direito de voto levaria as massas ao
poder, dando ensejo à expropriação dos ricos por meio de taxação espoliativa,
violando a liberdade básica de acumular propriedade.
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Com isso, o intuito de espoliar os ricos culminaria numa intervenção
militar ou num governo ditatorial, o que seria a morte da liberdade.
No âmbito econômico, muitos argumentavam acerca do possível perigo
que a democracia representava ao progresso econômico.
Henry Maine escreveu em seu “Popular government” em 1866 sobre
a possível proibição do tear mecânico e da fiandeira nos Estados Unidos caso
fosse implementada a democracia, tendo em vista o caráter protecionista e a
exclusão do livre comércio nesse país, argumentando ainda que: “tudo o que
tornou famosa a Inglaterra, e tudo o que tornou a Inglaterra rica, foi obra de
minorias, às vezes bem pequena” (p.85).
Gustave Le Bon, de índole nitidamente antidemocrática, comungava
do mesmo pensamento acima esposado, pois, pensava ele, com o sufrágio
universal não haveria mais progresso técnico.
Um dos argumentos progressistas da época foi a afirmação de Leslie
Stephen dizendo ser importante a reforma, pois senão as massas iriam se
articular em ações muito mais perigosas, sendo importante canalizar as energias
populares sob pena de greves, protestos populares e tumultos, porquanto a não
aprovação do Reform Bill (e não a sua aprovação), é que seria perigosa para a
ordem e liberdade.
Importa salientar que todo esse medo do futuro democrático posto em
xeque pelos reacionários foi desmistificado, pois ficou evidente na Inglaterra,
após a aprovação do Second Reform Act, que a participação das massas nas
eleições populares não causou qualquer efeito danoso contra o sistema de
liberdades civis do país.
4.3 O Welfare State como Ameaça à Liberdade e à Democracia
Alegava-se que o Welfare State iria colocar as liberdades individuais e
o governo democrático em flagrante perigo.
Friedrich Hayek em sua obra “The Road of Serfdom” publicada em
1944 alertou que a interferência governamental no mercado seria o fim da
liberdade (p.94).
Assim, qualquer função adicional e além da “competência” do Estado,
estaria fadado a ameaçar a liberdade, pois o Estado só poderia fazê-lo por meio
da coação, destruindo tanto a liberdade quanto a democracia (p.96).
A
opinião dominante da época era que o governo democrático, a administração
macroeconômica keynesiana (garantidora da estabilidade e crescimento
econômico), conjuntamente com o Welfare State reforçavam um ao outro.
Esse paradigma mudou radicalmente após a eclosão das revoltas
estudantis, a guerra do Vietnã, os choques do petróleo e a estagflação do final
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dos anos 60 e início dos 70, dando margem ao ressurgimento dos defensores da
tese da ameaça.
Argumentava-se agora que o Welfare State estava em evidente conflito com
o crescimento econômico, ameaçando os sucessos econômicos do pós-guerra, a
exemplo do baixo desemprego e ciclos econômicos “amortecidos” (p.98).
Para James O´Connor, em seu artigo intitulado “A crise fiscal do Estado”,
escrito no início dos anos 70, “a acumulação de capital social e os gastos sociais
(para saúde, educação e assistência social) são um processo altamente irracional
do ponto de vista da coerência administrativa [...]” (p.99).
Segundo Samuel Huntigton, quando escreveu em 1975 acerca de “a crise
da democracia” nos Estados Unidos, taxou de “crise de governabilidade” a
expansão das despesas de assistência social naquele país, diante da sobrecarga
da atividade governamental na seara assistencialista dos anos 60 (p.101).
Por fim, os adeptos da tese da ameaça afirmam que “isto matará aquilo”,
decorrente da “mentalidade de soma zero” (p.103), ou seja, no jogo de soma
zero, os ganhos do vencedor são matematicamente iguais às perdas do derrotado,
contudo, o desfecho é sempre negativo, na medida em que o que perdemos é
considerado mais precioso que o que ganhamos.
5. À GUISA DE CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, importa dizer que as três teses reacionárias
podem vir separadas ou mesmo conjugadas, uma reforçando a outra, através
dos pares: ameaça-perversidade, ameaça-futilidade e futilidade-perversidade.
Essa retórica reacionária, bastante utilizada no passado como forma
de pressão a não mudança dos paradigmas econômicos, políticos e sociais da
época, torna-se bastante atual, porquanto os argumentos se repetem ao longo
da história, numa clara mostra das falácias perpetradas pelos conservadores e
neoconservadores.
Sendo assim, deve-se ter a perspicácia de saber interpretar esses
imperativos de argumentação, pois o conflito sempre existirá na dicotomia dos
ranços e avanços.
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SISTEMA DOS DIREITOS SUBJETIVOS PÚBLICOS
Georg Jellinek
Fabrício de Oliveira Santana38*
O professor alemão Georg Jellinek nasceu em 1851, em Leipzig, tendo
falecido em 1911, em Heidelberg. Embora a notabilidade do autor, não nos
chegou uma biografia precisa, de sorte que, ao que se pode colher, ele foi juiz
na Alemanha, e especialmente lecionou nas universidades de Viena, Basileia e
Heidelberg.
Seus escritos versaram sobre jusfilosofia e Direito, e ainda que de
escola positivista, tendo em sua genealogia a publicística alemã de autores
como GERBER e GIERKE, não taxou o Estado pura e simplesmente como
uma ordem normativa ideal, perquirindo o Direito como um mínimo ético.
(197039, p. 1-43)
Sua obra mais destacada, Allgemeine Staatslehre, a que se tem acesso por
sua tradução espanhola (1970), trata-se de Teoria Geral do Estado, publicação
que, dentre outros méritos, foi inovadora pela abordagem cientificamente
adequada enquanto disciplina autônoma.
Georg Jellinek é, definitivamente, um clássico, havendo que sua
contribuição doutrinária foi essencial para a investigação científica do Estado
e compreensão dessa complexa sociedade política, e sua leitura, seja pelo
pioneirismo, seja pela atualidade de seu magistério, é pauta obrigatória para os
estudiosos da Teoria do Estado e do Direito Constitucional.
1. DA OBRA RESENHADA
A obra de Jellinek cuja resenha se pretende é System der subjektiven
öffentlichen Rechte, epígrafe em português indicada por SARLET (2009, p.
156) como “Sistema dos Direitos Subjetivos Públicos”.
No livro Jellinek apresenta sua notória Teoria dos Quatro Status,
foco do presente estudo, intelecção importantíssima para lavrar as temáticas
relacionadas aos direitos fundamentais.
Não obstante, a obra não apresenta tradução do alemão, quedando desde
já o apelo aos proficientes em língua germânica para a empreitada.
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi Professor Substituto
de Teoria do Estado e Direito Constitucional na Universidade Federal de Uberlândia, entre 2003
e 2004. Assessor Jurídico na Secretaria Municipal de Habitação de Uberlândia. Advogado e
Consultor Jurídico.
39
Prólogo do tradutor, Fernando de los Rios, Catedrático da Universidade de Granada.
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Ainda que o manejo direto com o texto original fosse o mais adequado,
e ausente uma tradução, dada tal inviabilidade foi-nos possível apenas o acesso
mais detido à teoria através de ALEXY (2008, p. 254-275), compatriota que
dispensou um capítulo exclusivo em sua “Teoria dos Direitos Fundamentais”
para tratar dos status ora protagonistas, e colheu para tanto System der
subjektiven öffentlichen Rechte em sua 2ª edição, Tübingen: Mohr, 1905.
1.1 DA TEORIA DOS QUATRO STATUS
Nos termos já acenados, corroborando Jellinek como um clássico, sua
teoria é mundialmente conhecida, sendo que a respeito ALEXY a sublinha
como um plexo de posições globais abstratas consistentes, afora a importância
histórica, em um “exemplo de uma grande construção jurídica, conceitual e
teórica”. (2008, p. 254)
Crava JELLINEK que
		
Teoricamente, a personalidade é uma relação com o Estado que qualifica
o indivíduo. Assim juridicamente ela é uma situação, um status [...]
relação entre indivíduo e Estado, que se condensa em um ser. (apud
ALEXY, 2008, p. 255)
Essa relação com o Estado qualificadora do indivíduo, em um primeiro
lance, por ventilar um estado, um modo de ser, pode conferir ao status a ideia de
uma natureza ontológica. Entretanto, claramente podemos aportar o status numa
plataforma deôntica, pois representa um quadrante gerador de direitos e deveres,
frisando-se que o próprio jaz estampado na epígrafe da obra, qual seja, de um
direito subjetivo público, que pressupõe um regra objetiva fincada positivamente
no ordenamento atribuindo faculdades ao indivíduo nessa relação com o Estado.
Em se mirando o quilate das relações entre Estado e indivíduo, conforme
se vislumbrará com mais propriedade na análise de cada status, a substancialidade
e essencialidade dos direitos e deveres que gravitam nessa órbita para fins de
convivência em sociedade, legitimação do Estado e proteção do indivíduo, colhemos
que a teoria dos quatro status, deveras, é uma tipologia de direitos fundamentais.
Nesse esteio GILMAR MENDES sublinha que desde o desenvolvimento
da teoria protagonista “os direitos fundamentais cumprem diferentes funções na
ordem jurídica”. (1999)
Eis os quatro status: status passivo ou subiectionis, status negativo ou
libertatis, status positivo ou civitatis, e o status ativo ou activus.
A teoria exposta à ribalta representou modelo e inspiração para
que outros autores concebessem outros status, conforme noticia ALEXY,
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“concorrentes ou complementares, como o status constituens, de Denninger,
o status constitucional e o status geral civil-estatal de Hesse, o status activus
processualis, de Häberle, e o status libertatis, de Grabitz” (2008, p. 254),
além de, reforçando seu viés tipológico, constituir relevante fundamento de
classificação dos direitos fundamentais.
Dentre as tipologias jusfundamentais mais sedimentadas e alardeadas
podemos indicar aquela em gerações ou dimensões, e lado outro a classificação
em direitos de defesa e prestações, ambas perfeitamente acomodáveis no leito
teórico dos status focados, e durante o escorço traremos essas correlações
ilustrativas.
Tratando-se de tipologia lavrada sob interpretação e análise do
ordenamento jurídico vigente à época, ou seja, tendo-o por ponto de partida,
eis que se trata preponderantemente de uma tipologia dogmática (FERRAZ JR,
2003, p. 48), operada em sua dimensão analítica (ALEXY, 2008, p. 33-34),
laborando conceitos dos status e a construção jurídica da relação entre eles.
Vislumbra-se também o quarteto enquanto uma tipologia material,
posto que o critério definidor do status dá-se pelo objeto, conteúdo do direito
protegido. (PEREZ LUÑO, 2004, p. 161)
Passemos, agora, a discorrer sobre cada status.
1.2 STATUS PASSIVO OU SUBIECTIONIS
		
Preparando a discussão sobre a soberania enquanto poder do Estado,
JELLINEK frisa que “sería anticientífico no considerar al Estado sino desde
el punto de vista del Derecho, y explicar la ciência del Estado como uma
disciplina exclusivamente jurídica”.( 1970, p. 325)
O status passivo decorre do exercício pelo Estado do poder soberano,
estampando-se a “sujeição ao Estado [...] no âmbito da esfera de obrigações
individuais.” (apud ALEXY, 2008, p. 256)
Vale lembrar que os status, na complexidade das relações sociais, podem
esboçar correlação, de modo que o exercício de um direito decorrente de
determinado status pode necessitar do cumprimento do dever de outro status.
Um plexo de deveres e proibições do indivíduo para com o Estado são
pois o objeto do status passivo, justificando uma gama de ações governamentais
no exercício da soberania interna, como o uso legítimo da força e restrições
à liberdade enquanto expedientes penais, a tributação, manifestações
administrativas de poder de polícia etc.
Claro, pois, que a soberania estatal encontra limite na própria lei, sendo
que a assertiva é importante principalmente para destacar-se o status negativo
vindouro, bem como, mais que a própria ideia de poder, é instrumento para
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realização de direitos dos indivíduos que ensejam deveres do Estado, como no
caso do status positivo.
1.3 STATUS NEGATIVO OU LIBERTATIS
		
O sentido do status é justamente estabelecer limitação ao poder soberano
estatal, fixando campos, esferas de liberdade ao indivíduo.
A respeito, JELLINEK aponta:
Ao membro do Estado é concedido um status, no âmbito no qual ele é
o senhor, uma esfera livre do Estado, que nega seu imperium. Essa é a
esfera individual de liberdade, do status negativo, do status libertatis, na
qual os fins estritamente individuais encontram a sua satisfaçam por meio
da ação livre do indivíduo. (apud ALEXY, 2008, p. 258)
Ademais bate que nesse status há a pretensão do indivíduo ao seu
reconhecimento e pela proibição de que as autoridades estatais o perturbem, ou
seja, “pela proibição em relação a qualquer imposição de ordem ou de coação
não legalmente fundamentada”. (apud ALEXY, 2008, p. 260)
Em tese, o status libertatis é o coração do Estado de Direito ou Liberal,
fazendo da neutralidade positiva da lei o escudo frente à arbitrariedade estatal,
conferindo ao indivíduo a prerrogativa de fazer aquilo que for legalmente
permitido, ou não for expressamente proibido.
O gozo de direitos civis, tais como vida, liberdade e propriedade, direitos
fundamentais de primeira geração/dimensão, espelha exercício desse status,
aproximando-se bastante da tipologia funcional dos direitos de defesa, ou seja,
âmbitos individuais em que o Estado deve abster-se de intervir, tolher, restringir,
sem a devida correspondência legal.
ALEXY, embora muito admirador do quarteto teórico, bem o
critica quando admoesta a ideia de apenas ações jurídicas indiferentes ao
Estado, meramente entre iguais, indivíduos, enquanto componentes do
tipo negativo, bem como a ideia de que a pretensão de que o Estado não
intervenha na esfera de liberdade, por ser pretensão, constituiria o status
positivo vindouro. (2008, p. 259-260)
Consentimos ao professor de Kiel quanto às contradições que, por vezes,
aparecem na tipologia protagonista, e o que segundo ele deveriam ser superadas
através de uma teoria adequada sobre as posições jurídicas fundamentais, ou
seja, a tipologia funcional em direitos fundamentais de defesa e a prestações40.
ALEXY (2008, passim), aborda um sistema de posições jurídicas fundamentais que
correspondente a uma tipologia jusfundamental material, especialmente de caráter funcional,
40
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Contudo, quiçá seja um problema paradigmático, posto que a edição
resenhada é de 1905, restando que somente com a eclosão posterior do Estado
Social se teria uma noção mais razoável de direito a prestações.
Independente de ser um tipo pronto e acabado, conforme já versado, a
concepção do status libertatis, semeado no leito do Estado de Direito, é ponto
chave para o amadurecimento de qualquer teoria dos direitos fundamentais.
1.4 STATUS POSITIVO OU CIVITATIS
Se o status libertatis clama abstenção, não intervenção, doutro flanco
o status positivo invoca a presença do Estado para que ele atue assegurando
direitos do indivíduo.
JELLINEK, no tipo em questão, “reconhece a capacidade jurídica para
recorrer ao aparato estatal e utilizar as instituições estatais, ou seja, garante ao
indivíduo pretensões positivas”. (apud ALEXY, 2008, p. 263-264)
Ações governamentais positivas, afirmativas, aproximam-se, pois, do
direito às prestações, incluindo-se aqui os direitos sociais e econômicos, de
segunda geração/dimensão.
Embora, abstratamente, o status positivo seja o oposto ao status libertatis,
eis que eles podem e devem se correlacionar, consoante já acenado.
E.g., para oportunizar ao indivíduo uma esfera de liberdade que o
possibilite gozar de sua propriedade, há o Estado necessariamente de proceder
à prestação de proteção, segurança.
Ou seja, conforme anota JELLINEK (apud ALEXY, 2008, p. 264), são
pretensões a determinada atividade, assegurando-se meios jurídicos para a
realização desse fim. Isso implica, conforme a exegese de ALEXY, a expectativa
pelo indivíduo de um direito a algo perante o Estado, estabelecendo-se uma
competência quanto ao seu cumprimento. (2008, p. 264)
E ainda, ligando o status passivo, essa prestação de segurança depende
de receitas públicas auferidas com a tributação, que por sua vez, deve ser
mediada sob os contornos exatos da lei, sob ônus de ferir-se o status libertatis
referentemente à propriedade.
Alinhavamos, pois, que o conceito de direito a prestações positivas teve
alteração substancial com o surgimento do Estado Social presente e atuante,
pousando, entretanto, como importante o papel do status positivo inaugurando a
ideia jusfundamental de prestações estatais como legítima pretensão do indivíduo.
alocando duas grandes divisões. Os direitos de defesa, e os direitos a prestações, e estas, por
sua vez, demarcadas em prestações em sentido amplo, como direito à proteção e à participação
na organização e no procedimento, e em sentido estrito, correspondente às prestações fáticas,
materiais.
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1.5 STATUS ACTIVUS
O derradeiro status, nas palavras de JELLINEK, demonstra-se na outorga
“de capacidades que estejam além de sua capacidade natural” (apud ALEXY,
2008, p. 268), indicando como exemplo clássico o direito de votar.
Alocam-se, pois, nesse status os direitos políticos, fundamentais de
primeira geração/dimensão, além do direito a prestações, em sentido amplo, à
participação na organização e procedimento.
Esse “além da capacidade natural”, além dos critérios normais de
restrição ao exercício de direitos políticos, como a idade, podia ensejar também
restrições censitárias para configuração dessa competência, comuns à época.
Sabido que hodiernamente a participação do indivíduo na formação da
vontade do Estado tem outros parâmetros, sobretudo de natureza democrática,
valendo citar HÄBERLE ao aprimorar o tipo abordado ao propor o processo
como instrumento de participação e concretização dos direitos fundamentais,
acenando o status activus processualis:
Así como el aspecto de Derecho objetivo se ha unido al aspecto de
Derecho individual, el aspecto del Estado asistencial o del Leistungsrecht
se ha unido a los aspectos de Derecho individual y objetivo, así, como, en
fim, em componente democrático se ha acercado al de la tutela privada,
del mismo modo se ha unido us aspecto procesal a esta concepción
plurilateral de los derechos fundamentales. A la luz de este descubrimiento,
es necesario considerar seriamente la controversia sobre el contenido
esencial en el Estado constitucional: el contenido esencial de un derecho
fundamental contiene su status activus processualis . (2003, p. 251)
É certo que a participação ampla na formação da vida estatal, conforme
adverte ALEXY (2008, p. 268-269), não queda com clareza no arquétipo
quádruplo como sendo atinente ao status ativo, ou a uma pretensão estatal
positiva, obscuridade talvez justificada pela noção restrita de direitos políticos
e cidadania no Estado Liberal.
2. CONCLUSÃO
Os méritos da tipologia jusfundamental de Jellinek foram sobrelevados
durante o escorço, face à sua originalidade e parâmetros irrenunciáveis para
alguma intelecção que lide com direitos fundamentais.
Não se trata, pois, de uma teoria pronta e acabada, o que não retira seu
brilhantismo, pois, conforme eleva ALEXY, “a despeito de suas inúmeras
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obscuridades e algumas deficiências, a teoria dos status de Jellinek é o mais
formidável exemplo de construção teórica analítica dos direitos fundamentais”
(2008, p. 269)
Acenamos, pois, que o paradigma de Estado em que a teoria foi elaborada
muita vez, pela própria correlação dos princípios que norteavam a sociedade
política coeva, justificou uma ou outra obscuridade.
Conforme já exemplificado, somente com o advento do Estado Social
na Alemanha, inaugurado a partir da Constituição de Weimar, 1919, poderse-ia ter uma concepção consistente de um tipo jusfundamental enquanto
prestações, e somente com o Estado Democrático de Direito se pode balizar
alguma participação popular na formação na vida estatal como o status activus
processualis.
Seria até mesmo desleal confrontar o quarteto protagonista, a fim de elegêlo ideal, tomando como referencial um paradigma de Estado concebido décadas
depois, com substanciais diferenças estruturais, sejam políticas, sejam jurídicas.
Fica o exemplo, pois, do clássico que merece ser lido e relido.
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