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Resumo: I. Universalidade, formas e funções do direito. II. O 
direito enquanto realização cultural. III. Pluralidade de círculos 
jurídicos. IV. Recepção. V. Unificação do direito. VI. Profissio-
nalização. VII. Direitos humanos. VIII. O Estado aberto para 
fora. IX. O Estado aberto para dentro – Estado e sociedade. X. 
O problema da forma do Estado. XI. A ordem do direito inter-
nacional público. XII. Leis no desenvolvimento do direito e do 
Estado? 
 
1 INTRODUÇÃO: UNIVERSALIDADE, FORMAS E FUN-
ÇÕES DO DIREITO 
 

endo em vista o mundo como um todo, o direito é 
um fenômeno universal. Não há mais lugar algum 
onde os usos, a moral ou a unidade indiferenciada 
de normas sociais sejam suficientes para regular a 
vida humana em comum e para a estabilização ou 

desenvolvimento de comunidades políticas. Como forma de or-
denação para a sociedade e o Estado, o direito hoje não apenas 
surge em toda parte como é também imprescindível. Ele possui 
funções fundamentais específicas, sem cuja satisfação nem uma 
sociedade nem um Estado podem sobreviver: com seu auxílio 
são superados o caos e a arbitrariedade, é produzida uma ordem 
cogente e segura. Ele limita esferas de interesse dos indivíduos 
e grupos e os coordena entre si. Ele fornece, em determinado 
perímetro, regras para âmbitos da vida como casamento e famí-
lia, educação, economia, técnica e outros. Especialmente 
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importante é a função organizatória e procedimental do direito: 
por suas formas surge e manifesta-se a vontade coletiva das co-
munidades humanas, constituem-se órgãos e instituições, por 
meio dos quais e nos quais se pode agir. Por intermédio do di-
reito o poder é autorizado, limitado e controlado. O direito dis-
põe mecanismos para regular conflitos sociais, ele possibilita o 
castigo da ilicitude, daquilo que não é direito. Desse modo, o 
direito é um complexo abrangente de normas para interação hu-
mana, é preciso ressaltar: o direito possui referência universal. 
Ele não tem, usando uma famosa frase de F. C. von Savigny, 
“qualquer existência para si, seu ser é muito mais a própria vida 
das pessoas, vista por um lado especial”. Não há qualquer campo 
da realidade humana que não seja atingido pelo direito ou não 
possa potencialmente ser atingido por ele. O assim chamado es-
paço sem direito possui essa característica unicamente porque 
ele é limitado e juridicamente protegido com ajuda do direito. 
Assim, não é de admirar que também em todas as questões que 
o desenvolvimento técnico-científico coloca – como nas áreas 
de técnica genética, telecomunicações, segurança de reatores 
atômicos ou onde quer que seja –, o direito está presente e, tão 
logo se trate de equivalência e coordenação de interesses, assim 
como de organização, processo e controle, o direito tem que es-
tar presente. Correspondentemente, tornou-se também uma ta-
refa eminente do direito cuidar da possibilidade de existência das 
futuras gerações, da preservação dos fundamentos vitais natu-
rais, sociais e culturais para o futuro. 

Em outro plano, coloca-se a questão das formas concre-
tas e da intensidade de regulação do direito. Seria um estreita-
mento do ponto de vista europeu continental, por exemplo, não 
querer ver que o direito costumeiro, o qual, em todo caso, de-
sempenha um papel secundário ou terciário na Alemanha, tem 
um significado privilegiado em algumas áreas do mundo e que 
ainda preenche uma função não menos significativa no direito 
internacional público. Deve-se também ter consciência de que o 
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direito escrito conhece diferentes formas e maneiras. Para dizer 
com categorias clássicas: o direito aparece não apenas enquanto 
jus strictum, mas também enquanto jus aequum; ele não é apenas 
jus cogens, mas pode também ser jus dispositivum. É moderna a 
distinção entre programação condicional e finalística por meio 
do direito. Recentemente o conceito de soft law começa a ser 
admitido nos tribunais. Também, e sobretudo no Estado de di-
reito social moderno, que coopera com seus cidadãos e com pro-
tagonistas independentes, e que se esforça desde o início para 
obter aceitação, ganham cada vez mais significação formas in-
formais (por exemplo, acordos), se é que se pode expressar isso 
tão paradoxalmente. Ao mesmo tempo, esse fato chama atenção 
para os limites da capacidade de condução de uma sociedade ou 
de uma ordem política por meio do direito. 

Onipresença e referência universal do direito não signi-
ficam uma equiparação com a exigência de maximizar a “legis-
lação até o último detalhe” ou mesmo a proteção jurídica dos 
tribunais. No debate mundial sobre normatização excessiva, de 
um lado, e desregulação, de outro, mostrou-se que com posições 
totalizadoras nada se alcança. Com a otimização da liberdade 
pluralística cresce a necessidade de limitação e coordenação. A 
normatização excessiva não é apenas o preço que se tem de pa-
gar pela complexidade das relações vitais, mas também pela li-
berdade, pois a liberdade só pode existir com as liberdades dos 
outros. Por outro lado, a normatização excessiva certamente 
também pode se tornar uma peia da liberdade. O “benefício do 
direito” pode-se transformar na “praga da juridificação” (H. 
Maier). Nada obstante, a diminuição do número de normas jurí-
dicas poderia ser mais persuasivamente exigida e mais bem atin-
gida caso se pudesse confiar mais fortemente em forças regula-
tivas pré ou extrajurídicas. Em sociedades pluralistas dever-se-
ia desejar, antes de tudo, que o direito se resumisse à tarefa de 
garantir o “mínimo ético” (G. Jellinek). O contrário é o que 
acontece. Hoje se torna definitivamente tarefa do direito 
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substituir a moral social dispersa ou não mais disponível. Para 
muitos já não faz mais qualquer sentido diferençar e perguntar 
se o que é juridicamente permitido também pode ser qualificado 
como moralmente permitido. Eles conhecem apenas o critério 
do direito. Porém isso sobrecarrega, até ultrapassa, o último li-
mite da capacidade eficiente do direito enquanto ordem frag-
mentária, necessitada de complementação e apoio. 

 
2 O DIREITO ENQUANTO REALIZAÇÃO CULTURAL 

 
Nenhum espaço do mundo está livre de condicionamen-

tos jurídicos. O direito atinge não apenas o solo circunscrito ter-
ritorialmente, mas também o mar e o espaço aéreo, pois alcança 
até o espaço cósmico e as maiores profundezas do oceano. 

Onde quer que se encontre o direito, nesse contexto de 
referência global, suas normas representam uma importante 
parte da cultura. Com isso quer-se enfatizar: muito embora o di-
reito se refira a bases naturais do homem e a seu meio natural, a 
produção de normas jurídicas é uma atividade criativa, uma pro-
dução cultural do espírito humano, guiado por ideias. Assim, o 
direito não é autoproduzido automaticamente. Se se pode dizer, 
de forma precisa e apenas aparentemente paradoxal, que o ho-
mem é naturalmente um ser cultural, isso é fácil de exemplificar 
exatamente mediante o direito. O homem é por natureza um ser 
normativo, um ser dependente de normas e ao mesmo tempo ca-
pacitado para sua produção. Por meio de um processo de apren-
dizado e diferenciação o homem conseguiu, com o direito, criar 
uma forma de ordem com cujo auxílio ele pode corresponder às 
exigências e desafios da vida conjunta social. A conditio hu-
mana e com ela o direito apresentam-se certamente de modo 
bem diferente, quando se pensa na “assimetria evolucionária” 
(W. Brugger) na qual se encontra a humanidade, ou seja, na falta 
de simultaneidade e equilíbrio de desenvolvimento político, so-
cial e econômico dos povos e Estados. A discussão sobre os três 
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ou quatro mundos ou sobre o assim chamado conflito norte-sul 
fornece evidências disto. A fundamentação antropológica do di-
reito e sua correspondente universalidade não devem ocultar sua 
“contextualidade”, sua inserção em um conjunto complexo de 
condições. 

Abstraindo-se o direito internacional público e o direito 
comunitário supranacional, mas também algo do direito univer-
sal da Igreja Católica, o direito segue os territórios dos Estados. 
Por isso o direito estatal, em outras palavras, o direito nacional, 
mostra-se em uma grande variedade. Talvez se possa empregar 
a fórmula “tot iura quot res publicae” (tantos direitos quanto Es-
tados). De mais a mais há (sobretudo na África) “Estados com 
vários direitos”, Estados nos quais o pluralismo jurídico domina, 
no sentido de diferentes sistemas jurídicos lado a lado, um com 
o outro. Aí se expressa o vasto condicionamento histórico-polí-
tico e sociocultural do direito. 

Revelam-se também claramente semelhanças e pontos 
em comum, pois existem fundamentos gerais do direito que re-
conhecem o direito internacional público como fonte e mantêm 
acesa a questão do direito natural universal. Sobretudo é mérito 
do direito comparado, na área do direito privado, ter identificado 
e determinado mais de perto “sistemas jurídicos”, “círculos ju-
rídicos” ou “famílias jurídicas”. Assim são de certa forma dis-
tinguidos: o círculo jurídico romanista, o alemão, o nórdico, as-
sim como o anglo-americano e o socialista. Além disso, decerto 
por uma fórmula envergonhada com toque eurocêntrico, são 
abrangidos como “círculos jurídicos restantes” o direito do ex-
tremo oriente, assim como o direito islâmico e o direito hindu 
(K. Zweigert, H. Kötz). 

Resumindo: a existência de círculos ou famílias jurídicas 
é pacífica. Frequentemente revela-se também um amplo con-
senso nos critérios de classificação: o grau de conformação pelo 
direito romano na diferença entre o “codified law” ou “civil law” 
continental-europeu e o “common law” anglo-saxônico e anglo-
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americano, a filiação ao sistema de visão de mundo do mar-
xismo-leninismo, a relevância da religião e da tradição. Esse úl-
timo ponto de vista desempenha um papel relevante na classifi-
cação das ordens jurídicas africanas e do sudeste asiático. 

De forma semelhante ao que ocorre no direito privado, 
mas também com diferenças significativas, podem-se distinguir 
“grandes famílias no direito penal”. A pesquisa sobre as “famí-
lias no direito administrativo” não está ainda desenvolvida, mas 
é dada importância à tentativa de trabalhar um “direito adminis-
trativo europeu” (J. Schwarze). O estímulo especial para tanto 
está no encontro entre as concepções continental-europeias e o 
estilo jurídico vinculado à tradição da common law. 

 
3 RECEPÇÃO 

 
As ordens jurídicas nacionais, os círculos jurídicos regi-

onais e aqueles ideologicamente embasados não são mônadas 
sem janelas, não estão rigidamente separados uns dos outros. 
Pode-se até, ao primeiro contato com o common law, ter que su-
portar um “choque de cultura jurídica”. Mas, também no campo 
do common law, torna-se mais forte o papel da legislação (sta-
tutes), da mesma forma que, no campo do direito codificado, re-
conhece-se a crescente função-chave do direito jurisprudencial. 
Sem dúvida há troca, assimilação, cooperação e coordenação, 
interferência e interação. Sobretudo há o fenômeno da recepção. 
Recepção é um termo a que os juristas estão especialmente ha-
bituados. Liga-se ao grande processo histórico de absorção do 
direito romano-canônico na Europa, cuja característica decisiva 
consiste na “cientifização” (F. Wieacker), a qual, nada obstante, 
escapa a uma explicação de causa única. O processo mostra um 
desenvolvimento extremamente complexo e que se estendeu por 
longo tempo. Ao contrário dele, as recepções modernas parecem 
ser de estruturas mais simples. Pense-se na adoção do código 
civil suíço na Turquia de Atatürk, ou na do código civil alemão 
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por Japão e Coréia, ou na importação do direito processual penal 
americano pelo Japão do pós-guerra. Por toda parte nota-se, con-
tudo, que as causas da recepção devem ser vistas cada uma dife-
renciadamente, sobretudo porque a recepção não é um ato legis-
lativo ou apenas um ato de tradução limitado ao texto, mas sim 
um processo social, no qual normas jurídicas e parâmetros de 
conduta estranhos penetram na vida jurídica local (M. Rehbin-
der). Neste processo social desempenham um papel decisivo a 
mentalidade jurídica da população atingida e, de forma especi-
almente forte, a consciência jurídica daqueles que manipulam e 
aplicam o direito. A recepção, quando tiver que ser bem suce-
dida, não funciona sem os “professionals” escolados no direito 
recepcionado, que sejam a ele afeitos e que o confirmem, não 
apenas exteriormente. 

Para tanto, e grande construção jurídica “Alemanha reu-
nificada” deu um bom exemplo. A extensão de validade do di-
reito da República Federal da Alemanha é com certeza um pro-
cesso de recepção de peculiaridade específica e de especial dra-
maticidade. Por um lado, pode ser ligada a aspectos comuns que 
permaneceram até 1945; por outro, a recepção não tem apenas 
que preencher uma lacuna, completar e desenvolver o que já 
existe, mas também superar precisamente aquilo que tinha sida 
imposto enquanto anti-modelo do assim chamado direito bur-
guês capitalista. Nessa medida, pode-se falar diretamente de 
“contra-recepção”. De mais a mais mudam-se, por esse meio, as 
fronteiras de dois círculos jurídicos. Uma família jurídica, a so-
cialista, perde uma criança dócil (a RDA), deixando perceber si-
nais de desordem. 

Ao lado das grandes recepções, abrangentes, estão aque-
las limitadas factualmente, importações jurídicas, em certa me-
dida. O grande país das importações, para manter o quadro, se-
riam os EUA. Conceitos como “leasing” ou “factoring”, que se-
quer suportam uma tradução, indicam claramente exemplos. No-
toriamente estão aqui em jogo especialmente interesses e 
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necessidades do intercâmbio econômico. 
 

4 UNIFICAÇÃO DO DIREITO 
 
As questões apresentadas acima são, portanto, também 

aquelas que, na maioria das vezes, funcionam como forças im-
pulsionadoras para a unificação do direito. Já há muitos anos 
existe o direito bancário unificado. Após o estágio intermediário 
da “Lei de Compra Unificada de Haag”, de 1964, foi dado um 
grande passo nos anos 1990, qual seja o “Acordo das Nações 
Unidas sobre Contratos de Compra Internacional de Artigos” de 
11.4.1990 (em vigor na Alemanha desde 1.1.1991). Em relação 
a esse direito unificado, os ordenamentos jurídicos nacionais ou 
regionais ganham uma posição e um valor novos e diferentes. Já 
se falou que, no futuro, as culturas jurídicas nacionais consisti-
riam simplesmente de “dialetos jurídicos de um direito mundial” 
(Rehbinder). Pode haver mesmo tal tendência. Mas não se deve 
esquecer, a respeito, que justamente o direito unificado nasceu 
dos diferentes ordenamentos e culturas jurídicos e que ele, em 
sua aceitação e eficácia, permanece dependente de sua ligação 
com aqueles. Além disso, o direito unificado apossa-se preferen-
cialmente das matérias técnicas do direito privado, dirigidas ao 
intercâmbio jurídico, como o direito do solo, o direito de família 
e o das sucessões. Aqui, impressões advindas da história, da es-
trutura social e dos ideais de valor desempenham um papel ini-
gualavelmente mais importante. 

 
5 PROFISSIONALIZAÇÃO 

 
A profissionalização no campo da administração da jus-

tiça pertence indiscutivelmente às perspectivas globais do di-
reito. Justamente ali onde o direito deve ser estabelecido en-
quanto instrumento de desenvolvimento econômico, social e po-
lítico, faz-se notar a necessidade de tratamento profissional. Em 
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todo caso, o “leigo” ainda pode desempenhar um papel domi-
nante no direito dos clãs ou outras formas de tratamento do di-
reito fortemente marcadas pela tradição. Em todo caso, nas or-
dens jurídicas desenvolvidas também há participação institucio-
nalmente garantida de leigos, na função de jurado ou testemunha 
na administração do direito penal, de juiz de paz em outros ra-
mos da jurisdição, ou de membro de um tribunal constitucional. 
Abstraindo isso, porém, o “staff jurídico” está totalmente profis-
sionalizado. Ao lado das profissões jurídicas clássicas de juiz, 
procurador, tabeliães e advogados, assim como dos profissionais 
do direito administrativo, apareceram em especial as profissões 
de advogado economista e advogados associados, ainda que suas 
formações, com certeza, em comparação internacional, divirjam 
notadamente. Elas são cunhadas de acordo com a natureza pecu-
liar do respectivo círculo jurídico. Apesar disso e a despeito da 
necessidade de especialização dentro de cada profissão isolada, 
a profissionalização consegue uma grande unidade, na qual não 
têm pouca importância a linguagem técnica e a forma de pensar 
especificamente jurídica. Aí sempre se afirmam, ainda, elemen-
tos da linguagem jurídica latina e do direito romano como uma 
espécie de “koiné” jurídico. Por outro lado, aparecem certos pe-
rigos para a comunicação com os destinatários do direito e até 
para a confiança nos órgãos e instituições de sua administração. 

 
6 DIREITOS HUMANOS 

 
Sob as perspectivas globais de desenvolvimento do di-

reito e do Estado, o tema dos “direitos humanos” ocupa uma po-
sição central e desempenha um papel dominante. Pois se os di-
reitos humanos são aqueles direitos fundamentais, que cabem a 
cada ser humano exatamente como ser humano, independente-
mente de pertencer a um Estado ou grupo determinado, e se é 
verdade que, como a Constituição formula, com apoio na Decla-
ração de Direitos Humanos das Nações Unidas, os direitos 
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humanos invioláveis e inalienáveis fornecem os fundamentos 
“de toda comunidade humana, da paz e da justiça no mundo” 
(art. 1º, § 2º da Lei Fundamental Alemã), então está em jogo aqui 
efetivamente uma perspectiva de abrangência mundial. Trata-se 
aí, da mesma maneira, tanto do ser humano, e de seu status alta-
mente pessoal no direito, como do Estado. O respeito aos direi-
tos humanos é um elemento da legitimação do Estado. A justifi-
cação do Estado moderno depende em larga medida, se não ex-
clusivamente, do respeito aos direitos das pessoas (Brugger). 
Depois das experiências do passado, e também diante das dolo-
rosas experiências do presente, no tema “direitos humanos” cai-
se facilmente em um pathos que ameaça encobrir as dificuldades 
não apenas da práxis, mas também da teoria. Ainda assim, no 
que diz respeito à positivação dos direitos humanos no direito 
constitucional nacional e no direito internacional público, deve 
ser feito antes de tudo um balanço positivo. A rede normativa 
tornou-se mais espessa. Em primeira linha, no plano internacio-
nal, devem-se mencionar ambos os grandes pactos das Nações 
Unidas de 19.12.1966, nomeadamente o “Pacto sobre os Direi-
tos Políticos e Civis”, de um lado, e o “Pacto sobre os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais”, de outro. Ao seu lado estão 
pactos avulsos para proteção de direitos humanos, como o que 
combate a discriminação racial e proscreve a tortura. Na Europa, 
América e África acrescem-se convenções continentais-regio-
nais, dentre as quais, sobretudo aquela assinada em 04.11.1950, 
em Roma, pelos Estados membros do Conselho Europeu – a 
“Convenção para Proteção dos Direitos Humanos e das Liberda-
des Fundamentais”, a assim chamada Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos. Com seu sistema de proteção aos direitos 
construído de forma relativamente ampla, aspira ter força de va-
lidade e integração especialmente eficazes. Mas é preciso apre-
sentar o resultado, que foi formulado como se segue: “Sobre o 
conteúdo do conceito de direitos humanos não existe, na ver-
dade, qualquer consenso universal. O inventário dos resultados 
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desse processo, que desde 1948, no âmbito das Nações Unidas, 
tenta chegar a uma codificação universal de normas de proteção 
aos direitos humanos internacionalmente cogentes, não permite 
qualquer conclusão otimista. A profissão de fé verbal de muitos 
Estados do mundo para com os instrumentos de proteção aos di-
reitos humanos das Nações Unidas não permite engano sobre as 
diferenças espirituais e filosóficas às vezes fundamentais na in-
terpretação dos direitos humanos. As significações multifaceta-
das da ideia de direitos humanos refletem diferenças no acesso 
espiritual e filosófico à ideia de direitos inalienáveis, pré-estatais 
e inatos com base em pré-compreensões divergentes, com base 
na cultura e na história das ideias; sobretudo, porém, expressam-
se nelas os objetivos políticos mutuamente divergentes, aos 
quais o conceito de direitos humanos deve servir” (L. 
Kühnhardt). 

Pode-se já depreender de fatos externos uma parte da 
problemática. O Pacto Civil das Nações Unidas, que contém o 
clássico direito de resistência, expressão da assim chamada pri-
meira geração dos direitos humanos, teve que ser completado 
pelo Pacto Social das Nações Unidas, por pressão dos Estados 
socialistas, expressão da assim chamada segunda geração, com 
acentuação dos componentes sociais a cargo do Estado. E final-
mente veio também mais e mais à tona a concepção dos países 
do terceiro mundo. Fala-se de direitos humanos de terceira gera-
ção, os quais, contudo, não são mais direitos humanos, mas sim 
direitos coletivos ou direitos dos Estados. Pertencem aos assim 
chamados direitos de terceira geração, especialmente, os direitos 
ao desenvolvimento, reclamados pelos Estados mais pobres, 
mais concretamente os direitos à ajuda ao desenvolvimento, à 
paz e à proteção ao meio ambiente. Indo mais longe, algo como 
o direito à participação na “herança comum da humanidade”, re-
ferindo-se às riquezas do fundo do mar, mas também às demais 
riquezas naturais e culturais do mundo, assim como à utilização 
do espaço vital. É óbvio que os direitos, nessas três gerações ou 



_36________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

dimensões, possuem uma qualidade jurídica totalmente dife-
rente. Sobretudo, permanecem imediatamente justificáveis os 
direitos de liberdade denegatórios, ao lado de direitos de partici-
pação e direitos performativos que alcançam longe, os quais, 
sem interferência do legislador e sem engajamento financeiro ou 
de planejamento do Estado, não podem de maneira alguma se 
efetivar. 

No plano doutrinário pode ser que as divergências entre 
leste e oeste no entendimento dos direitos humanos diminuam 
gradualmente, confirmada a renúncia do marxismo-leninismo 
como doutrina de Estado que se observa na Europa oriental. Mas 
permanecem em todo caso dificuldades com o pensamento islâ-
mico e hindu sobre os direitos humanos, além daquelas com as 
concepções comunitárias ou coletivistas que se espalham pela 
África. 

Neste estado de coisas e de problemas é preciso, de um 
lado, precaver-se contra o excesso na questão dos direitos huma-
nos, por outro lado, porém, não relaxar na preocupação premente 
sobre a capacidade de sobrevivência dos direitos humanos, isto 
é, o efetivo respeito a eles. No plano da teoria, pode-se ter espe-
rança de que o discurso antropológico intercultural leve adiante 
os esforços e conduza a uma maior convergência de concepções. 
W. v. Simson (1989) chamou atenção para um outro aspecto 
com toda ênfase: ressaltou antes de tudo a necessidade da con-
cretização e mostrou que em todo caso existem constrangimen-
tos fáticos – independentes do modo de pensar e do sistema ide-
ológico – no sentido de reconhecer direitos humanos bem ele-
mentares. Ele verifica a “situação dada” “de que se torna patente, 
enquanto condição de sobrevivência dos grandes e também dos 
pequenos grupos de poder de nosso tempo, a necessidade de res-
peitar certos direitos de toda pessoa, e que esta necessidade é 
compreendida como de toda a humanidade”. Com isto quer-se 
dizer que há coisas que ninguém quer ver atribuída a si, em ou-
tras palavras: desrespeito a direitos humanos podem mediata ou 
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imediatamente ficar caros; ver-se excluído das possibilidades de 
garantia da paz e da participação nas chances de desenvolvi-
mento. Na trilha desse pensamento poder-se-ia como contribui-
ção chamar atenção, concretamente, que a aceitação da Turquia 
na Comunidade Europeia dependeu de que “determinadas situa-
ções, as quais não se identificam com o entendimento dominante 
na comunidade sobre os direitos humanos, sejam efetivamente 
combatidas”. É certamente um desvio lamentável que se faz, ou 
seja, apelar aos interesses próprios do Estado, ao invés do cami-
nho direto do próprio convencimento da justiça da coisa. Na 
busca do objetivo, pode-se aceitar inteiramente esse efeito de 
uma espécie de lista de condicionamentos fáticos, mesmo que 
não seja recomendável apoiar-se apenas nessa estratégia. 

Considerando esse último pensamento, deve-se mesmo 
assim exigir que os direitos humanos em sentido estrito, isto é, 
os direitos de liberdade, igualdade e propriedade, passíveis de 
aplicação judicial, assim como os direitos especificamente civis, 
devido a seu enraizamento no princípio da personalidade e no 
pensamento da autonomia individual e moral, sejam realmente 
universalizados e não relativizados. Os direitos de segunda e ter-
ceira geração, devido a seu status jurídico diferente, devem ser 
claramente separados daqueles primeiros, mesmo pertencendo 
ao círculo de liberdade e igualdade, que constituem fatores para 
sua completa realização. Em nenhum caso, portanto, os direitos 
de primeira geração devem ser sacrificados a eles. Participação 
e desenvolvimento, segurança social e prosperidade não são pos-
síveis sem o fundamento seguro do respeito à pessoa enquanto 
pessoa. 

 
7 O ESTADO ABERTO PARA FORA 

 
Justamente a partir do pensamento sobre os direitos hu-

manos pode-se deduzir a dimensão do Estado, pois ele é tanto 
endereçado quanto garantidor dos direitos humanos, dele tanto 
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pode provir perigo quanto é seu dever protegê-los. Em uma pers-
pectiva global é indiscutível, em todo caso, que a forma de or-
denação e disposição do mundo é, agora como antes, o Estado. 
Enquanto unidade monopolizadora, ainda que não exclusiva, 
mas altamente responsável pela violência, unidade de ação, de-
cisão e realização, ele é um produto dos tempos modernos, que 
se prestou admiravelmente ao combate dos complexos proble-
mas vitais, assim como à integração e à identificação de uma 
comunidade. Também e exatamente lá, no assim chamado Ter-
ceiro Mundo, todos se agarram a ele – até com tendência a um 
novo estatismo. A ordem internacional constrói-se neste sentido. 
As Nações Unidas não são uma comunidade de povos, mas sim 
de Estados. 

A possibilidade de uma superação pós-moderna, contem-
porânea, do Estado não está à vista. A tese marxista-leninista da 
morte do Estado e da transição para um império autoregulatório 
da liberdade, ainda mais após as mais recentes experiências his-
tóricas, deve ser colocada no quarto de despejo da história. 

Assim, o debate em torno do fenômeno “Estado” não se 
refere a “se” mas seguramente a “como”. Aqui são certamente 
inegáveis novas transformações e colocações de problemas. 

Entre eles aparece em primeira linha o contínuo entrela-
çamento dos Estados, com crescente complexidade das relações 
humanas e interdependência das condições de vida, e com isso a 
necessidade de um sistema de cooperação e coordenação, assim 
como uma relativização da autonomia e soberania de cada Es-
tado isoladamente. A estatalidade aberta para fora tornou-se 
pré-requisito da sobrevivência dos Estados. Para isso, o direito 
internacional público coloca seu instrumental à disposição, antes 
de tudo o tratado e as formas clássicas de conexão entre os Es-
tados. Sobretudo, porém, desenvolveram-se formas funcionais 
ou regionais de aprofundamento nas mútuas relações entre os 
Estados, dentre as quais a mais impressionante e efetiva certa-
mente é a Comunidade Europeia, com sua estrutura 
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supranacional. Essa comunidade sem dúvida desenvolve, exata-
mente nos últimos tempos, tendências holísticas e usurpatórias, 
que tornam especialmente urgente a questão sobre as fronteiras 
das competências da Comunidade ou da transferência de poderes 
soberanos do lado dos Estados-membros. Além disso, torna-se 
mais e mais consciente que, neste campo, só se podem achar so-
luções com a ajuda da ideia regulativa da subsidiariedade e com 
estruturas federativas, que garantem capacidade de resistência e 
prometem aceitação duradoura. Em geral coloca-se o problema 
da mediação integradora e promotora de identidade. Ao mesmo 
tempo torna-se visível como elementos aglutinadores e diferen-
ciadores – que não necessariamente coincidem com os limites e 
formas estatais e administrativas – ganham nova relevância. 
Dentre eles figura especialmente a ativação política do conceito 
de região. O trabalho conjunto dos Estados completa-se em um 
movimento de baixo para cima, diretamente materializado e 
concretizado mediante o trabalho conjunto interregional. 

 
8 O ESTADO ABERTO PARA DENTRO – ESTADO E SOCI-
EDADE 

 
Caso se observe a partir daqui o interior dos Estados, a 

estatalidade aberta para fora precisa corresponder àquela aberta 
para dentro. Com isto é colocado o problema sempre relevante 
das relações entre Estado e sociedade. Por mais fundamental que 
essa diferenciação permaneça, pouco se consegue com concep-
ções separatistas. O quadro de relação osmótica das duas gran-
dezas (E. Forsthoff) tem plausibilidade tanto agora como antes, 
pois há, exatamente na história recente, exemplos impressionan-
tes para as interdependências agora predominantes. Pense-se 
aqui, por um lado, na revolução da antiga Alemanha Oriental 
como revolução saída de baixo da sociedade, que enquanto tal, 
segundo a doutrina lá dominante, jamais deveria ter propria-
mente existido, assim como o partido e o Estado não deveriam 
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ser diferentes grandezas. Por outro lado, pense-se na crise de 
existência de Estados africanos que, em certa medida, não pos-
suem sociedade, porque tribos e grupos não se deixam inserir 
nem em uma ordem social nem estatal, e nos quais a pluralidade 
é substancial e fundamentalmente sustentada por um grau sufi-
ciente de homogeneidade. 

O olhar diferenciador dirige-se, no contexto do tema “Es-
tado e sociedade”, sobretudo à relação do Estado com as “potên-
cias” decisivas, não-estatais, já ressaltadas de forma marcante 
por Jacob Burckhardt, quais sejam religião, cultura e economia, 
uma lista na qual, sob a divisão da cultura, certamente ciência e 
técnica merecem designação própria e à qual se deve adicionar 
como nova potência, como grande poder, os meios de comuni-
cação. A esse respeito, no Estado constitucional liberal, sobre o 
fundamento da não-identidade, no jogo entre distância e proxi-
midade, entre liberação e participação responsável, foram en-
contradas formas capazes e produtivas de determinar as relações 
entre os Estados e as mencionadas potências. Mas, no Estado 
religioso de formação islâmica e fundamentalista, temos diante 
de nós algo como um modelo, revitalizado nos últimos anos, de 
uma unidade entre Estado e religião, que atravessa toda a evolu-
ção das tendências resultantes das experiências do mundo estatal 
cristão. Em perspectiva global, isso se tornou claro, o Estado se-
cularizado não é absolutamente o único, mesmo que seja o tipo 
dominante, que tem a oportunidade de viver da liberação da re-
ligião. Especialmente complicada é a situação em Israel, onde, 
na arena entre a estatalidade religiosa e a secular, ainda não se 
encontrou absolutamente um equilíbrio. 

Irmanado com o Estado religioso é o Estado de visão do 
mundo ideológico. Os acontecimentos na Europa Oriental e na 
União Soviética certamente já permitem a verificação de que ele 
se encontra pelo menos em processo de relativização e de trans-
formação, sem que, com certeza, já possa por isso ser declarado 
superado, sobretudo porque em outros lugares está firmemente 
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enraizado. Não deve faltar o exemplo de um Estado de visão do 
mundo de cunho africano. No Zaire, a doutrina partidária cha-
mada mobutismo, a partir do nome do presidente, é ao mesmo 
tempo o fio condutor dirigente da Constituição desse Estado de 
partido único. De maneira semelhante, em perspectiva global, 
seriam necessárias observações sobre a relação do Estado e seu 
direito com as outras potências (básicas). Aí, em toda parte, mos-
trar-se-iam ligações dialéticas (como no conceito de Estado eco-
nômico ou Estado cultural), porém, ao mesmo tempo, tornar-se-
iam visíveis perigos, na medida em que o Estado, com ajuda do 
direito, não mais insere as mencionadas potências em um todo, 
de forma domesticada e neutralizante, porém se dá em depen-
dência delas e faz degenerar o direito em um instrumento com 
funções dependentes. Os conceitos “tecnocracia” ou “midiocra-
cia” podem servir como exemplos que apontam para os proble-
mas correspondentes. Este é ao mesmo tempo o lugar em que se 
insere a discussão sobre a governabilidade dos Estados e sobre 
a capacidade direcionadora do direito, em que precisamente se 
pergunta sobre as funções do Estado. 

 
9 O PROBLEMA DA FORMA DO ESTADO 

 
Estreitamente relacionado com a questão das tarefas do 

Estado está o problema da forma do Estado. A doutrina das for-
mas de Estado teve sempre um esquema à disposição para com-
parar e classificar. Mas a tríade clássica “monarquia – aristocra-
cia – democracia” ou o dualismo mais tarde privilegiado “mo-
narquia – república” evidentemente não mais abrangem a situa-
ção atual. Por outro lado, dificilmente pode-se dizer que já se 
tenha podido estabelecer uma tipologia adequada à realidade dos 
Estados contemporâneos. Sobretudo o desenvolvimento dos no-
vos Estados é pouco claro e vacilante; ele ocorre “em muitas 
contradições entre pretensão política e realidade” (J. Isensee). 

Um ponto fixo e certamente também algo como uma 
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estrela-guia é a democracia constitucional estatal, o Estado de-
mocrático constitucional, para o qual, no sentido da definição 
clássica do constitucionalismo, no art. 16 da Declaração Fran-
cesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a garantia 
dos direitos fundamentais e a separação dos poderes são essen-
ciais e conceitualmente necessárias. No contexto desse modelo 
fundamental há espaços limitados e possibilidades de diferenci-
ação, como aquelas entre sistema parlamentarista e sistema pre-
sidencialista, entre chefe de Estado escolhido republicanamente 
e herdado dinasticamente, entre democracia representativa e ple-
biscitária. Em relação à característica específica do sistema de 
separação de poderes e à forma concreta de garantia dos direitos 
fundamentais é significativo, ou melhor, é marcante para o sis-
tema, se e com que alcance forma-se uma jurisdição constituci-
onal. 

É difícil construir um tipo contrário unívoco. O tipo de 
Estado de visão de mundo marxista-leninista, segundo seu auto-
entendimento ideológico a forma de manifestação da ditadura 
do proletariado, mas na realidade a supremacia e a oligarquia de 
comando do partido comunista, em todo caso começa a esvane-
cer, a limpar o campo na Europa oriental. Aqui é certamente útil 
o conceito de autocracia. Mas também sob esse teto conceitual 
domina uma multiplicidade variada: a monarquia absoluta e a 
constitucional, o sistema de junta, a ditadura militar, o Estado de 
partido único, a dominação autocrática de uma tribo ou mesmo 
de um clã familiar. 

A perspectiva global mostra assim um quadro heterogê-
neo. Deve-se ter consciência, com apoio em longas experiências 
históricas, da superioridade fática e objetivamente fundamen-
tada, da adequação, por assim dizer, aos direitos humanos, da 
democracia estatal-constitucional. Mas não se devem perder de 
vista os fatores econômico-sociais que desempenham um papel 
em seu sucesso, pelo menos aquele, para terminar, no qual já 
Charles Louis de Montesquieu viu o fundamento eficaz, a forma 
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impulsionadora decisiva da democracia: la vertu (a virtude) sig-
nifica o ethos e a prontidão para o compromisso por parte do 
cidadão esclarecido que, acima de sua liberdade individual, não 
esquece a corresponsabilidade pelo bem-estar da comunidade. 

 
10 A ORDEM DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 
O direito dos Estados, que até agora foi observado prin-

cipalmente sob o ponto de vista do direito constitucional, como 
já foi enfatizado (v. VIII), insere-se na ordem do direito interna-
cional público. Este ramo do direito produziu uma instituição na 
qual a comunidade de Estados se forma e se expressa: as Nações 
Unidas. Em reação a flagrantes violações ao direito internacio-
nal público, o mundo atual vive uma fase de relativa força da 
comunidade universal de Estados. É contudo óbvio que a ONU 
– sem garantia externa – depende totalmente da vontade e da 
disponibilidade dos seus membros, especialmente das superpo-
tências. Entretanto, as características dos novos desenvolvimen-
tos repousam em outro lugar. Por um lado aumentou o número 
de Constituições que, como por exemplo a Lei Fundamental 
Alemã, declaram expressamente sua vinculação normativa ao 
direito internacional público; isso reforça a força normativa. As-
sim cresce o indivíduo, sobretudo sob o ponto de vista da prote-
ção aos direitos humanos, no âmbito do direito internacional pú-
blico, o qual com isso ultrapassa o horizonte de um simples di-
reito interestatal (ius inter gentes, ius inter nationes) na direção 
de um verdadeiro ius gentium, um ius humanitatis. O direito in-
ternacional público, no tempo presente, encontra-se nesta me-
dida “em um grande processo de transformação que segue a ten-
dência no sentido de passar de simples direito entre poderes so-
beranos para ordem jurídica da humanidade multifacetada” (A. 
Verdross, B. Simma). A isso se liga mais o fato de que a ordem 
institucional se diferenciou. Há várias organizações especiais, 
apoiadas pelos (diversos) governos, que ao mesmo tempo 
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constituem satélites da ONU. Como exemplo mencionam-se a 
UNESCO, a Organização Mundial de Saúde, o Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Mundial (Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento). Ainda mais significativa, con-
tudo, poderia ser a existência de “organizações não-governa-
mentais” nos diversos setores. No campo canônico-religioso, 
praticamente agregou-se a Comissão do Conselho Mundial da 
Igreja para Assuntos Internacionais à presença das Cátedras Sa-
gradas, que se colocam na forma clássica de subjetividade do 
direito internacional público. No jargão da ciência política isso 
significa: “Diante do mundo centrado em Estados há um mundo 
multicentrado com atores transnacionais (partidos, empresas, 
sindicatos, igrejas)” (M. Mols). Aqui continua o problema da 
“representação de interesses organizados” (J. H. Kaiser) no 
plano do direito internacional público. Ainda mais abrangente e 
radical mostra-se aqui em dimensão global uma analogia com a 
relação Estado / sociedade na forma das relações Comunidade 
de Estados / sociedade mundial e isso também principalmente 
com respeito às grandes potências da religião, da cultura e da 
economia. 

Não menos importante é refletir sobre a enorme amplia-
ção da agenda do direito internacional público no rasto de de-
senvolvimentos técnicos e de novas constelações de problemas 
de que só recentemente se veio a ter consciência. Palavras-chave 
devem ser suficientes para esclarecer: espaço territorial, solo dos 
oceanos, telecomunicação, proteção ambiental, crescimento po-
pulacional, perigos para a saúde, riscos da técnica e da pesquisa. 
Pode-se inclusive falar de um direito internacional específico da 
economia. Compreende-se que o direito internacional público, 
em tudo isso, possa tomar determinadas precauções institucio-
nais e colocar princípios diretores de conteúdo ético, mas que ele 
permaneça dependendo do trabalho conjunto dos Estados e das 
forças internacionais livremente organizadas. 
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11 LEIS NO DESENVOLVIMENTO DO DIREITO E DO ES-
TADO? 

 
A observação e a descrição de desenvolvimentos – uma 

tarefa na qual as disciplinas história do direito, etnologia jurí-
dica, direito comparado, teoria geral do Estado e sociologia do 
direito, assim como filosofia do direito e do Estado atuam em 
conjunto – levam obrigatoriamente à questão das leis do desen-
volvimento e sua apreensão em teorias do desenvolvimento ou 
pelo menos hipóteses do desenvolvimento. Aí devem-se lembrar 
algumas concepções que de nada servem para compreensão do 
conjunto, mas que contêm elementos que trouxeram perspecti-
vas irreversíveis. 

É evidente que, nos Estados legislativos modernos, as 
forças orgânicas sugeridas pela Escola Histórica, silenciosa-
mente exercidas de dentro para fora, não são nem podem ser o 
princípio vital que conduz o desenvolvimento do direito. Mas é 
importante notar que, para Savigny, a tarefa central e o objetivo 
universal do direito é “o reconhecimento da dignidade ética e da 
liberdade da pessoa, que é igual em toda parte, a circunscrição 
dessa liberdade por meio de institutos jurídicos”. Ao mesmo 
tempo o direito é visto como momento na totalidade da realidade 
da vida; com ela, ele se mantém “em construção e desenvolvi-
mento ininterruptos”. 

O materialismo histórico-dialético inseriu o desenvolvi-
mento do direito e do Estado em uma camisa de força determi-
nista. Em sete degraus de desenvolvimento chegar-se-ia à soci-
edade comunista sem classes, na qual toda alienação é superada. 
Aqui o direito se apresentaria como espelho das respectivas re-
lações de produção; com o Estado, ele também está sujeito ao 
destino de desaparecer. Essa teoria não tem qualquer força per-
suasiva, nem teórica nem praticamente. Mas é necessário ter em 
mente que os fatores econômicos não devem ser subestimados 
na teia das determinantes do direito e do Estado e que o 
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normativo, contido no imperativo categórico de Karl Marx, e po-
sitivamente avaliado à luz de um impulso idealista, quer dizer, 
“destruir todas as relações, nas quais a pessoa é um ser humi-
lhado, escravizado, abandonado, desprezível.” Também merece 
ser permanentemente lembrado o apelo de Ernst Bloch pelo “ca-
minho correto” e pela insuperável ligação interna entre “felici-
dade” e “dignidade” juridicamente garantida. 

De maneira semelhante, outras concepções e suas verda-
des parciais merecem ser discutidas: a famosa tese de Henry 
Summer Mayne “From Status to Contract”, continuada por 
Manfred Rehbinder com a fórmula “Do Status ao Contrato e daí 
ao Papel Social”; a clássica teoria de Max Weber sobre a racio-
nalização e a burocratização como características do direito mo-
derno; a visão da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann e sua 
tese específica sobre a diferenciação do direito; a compreensão 
do direito como um sistema autopoiético, autorreferente, no sen-
tido de Gunther Teubner; finalmente, as hipóteses sobre uma 
crescente procedimentalização e principalmente sobre a modifi-
cação “do Estado de direito formal para o Estado de negociação 
informal” (K. F. Röhl). 

A respeito de tudo isso, deve ser entretanto mais impor-
tante colocar a pergunta básica sobre se é possível identificar no 
desenvolvimento do direito e do Estado um movens ou um 
agens, que supere o âmbito do formal e alcance o substancial. 

Em um estudo sobre a história do conceito de direito, 
Ernst-Wolfgang Böckenförde apontou uma linha interessante 
que leva a formalização, instrumentalização e funcionalização: 
“O direito é legislado, um direito funcionalmente ligado à regu-
lamentação da liberdade, direito criador do pouvoir constituant, 
que sem constrangimento normativo, ou do legislador, cria di-
reito de acordo com a regra da constituição. Como conexão teó-
rica permanece o funcionamento do sistema social, cujo con-
ceito fundamental é o (não detalhadamente definido) bem co-
mum.” Mas aí não se chega a esclarecer devidamente que, como 
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recentes debates na filosofia do direito novamente mostraram, o 
conceito de direito como tal não pode ser pensado adequada-
mente sem um mínimo ético material. No Estado constitucional 
moderno, social e juridicamente orientado, com sua ligação aos 
direitos humanos, contradiz-se o direito puramente instrumental 
que realiza serviços para programas de metas; as metas precisam 
se identificar com bens jurídicos constitucionalmente fundamen-
tados e se inserir nos limites por eles definidos. Além disso, em 
forma de justiça, segurança jurídica, proporcionalidade e outras 
colocações de metas, há uma auto-objetividade do direito, que 
se fecha contra as puras formalização, instrumentalização e fun-
cionalização. A partir de tais questões e abordagens, esbarra-se 
na busca por orientação filosófica, especialmente histórico-filo-
sófica, necessariamente em um diálogo com Kant e Hegel. 

No escrito de 1784 “Ideia para uma história geral com 
intenção cosmopolita”, na “Paz perpétua” e na “Controvérsia 
das faculdades” Kant, de forma marcante, delineou e construiu 
normativamente o caminho que tem até hoje guiado o desenvol-
vimento, apesar de muitas interrupções e retrocessos, na direção 
de uma “constituição de acordo com os direitos naturais dos se-
res humanos: em outras palavras, que aqueles obediente à lei, 
unidos, devem ser ao mesmo tempo legisladores”. A “constitui-
ção burguesa” que assim se constrói é portanto, para ele, também 
o paradigma para a ordem supra-estatal de uma “união dos po-
vos” e do direito internacional público, que deve ser fundado em 
um “federalismo de Estados livres”. Esta lei de desenvolvimento 
com certeza não significa qualquer automatismo, bem ao contrá-
rio. Ela somente se torna realidade por meio dos esforços (cul-
turais) das pessoas, na medida em que elas viabilizam forças an-
tagônicas com firme “vontade de constituição” (K. Hesse). He-
gel deu um outro nome ao movens efetivo aqui: “progresso na 
consciência da liberdade”. Não se tem que aceitar a filosofia he-
geliana da história in toto para poder reconhecer a pertinência 
desse Leitmotiv. Exatamente o jurista pode introduzir exemplos 
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para mostrar que essa consciência da liberdade não permaneceu 
abstrata, mas se concretizou e adensou em tipos de liberdades 
individuais. Deve-se também ressaltar – talvez sobriamente – 
que os problemas chegam ao auge quando se trata do acordo de 
liberdades, incluindo a limitação das liberdades. Mas isso nada 
muda na pertinência básica da ideia central hegeliana. 

Com certeza ter-se-á que repensá-la e conectá-la em um 
conjunto de pensamentos que, em última análise, marcam as 
condições de possibilidade de liberdade e segurança contra a 
possibilidade de derivar para arbitrariedade ou mesmo perver-
são: dignidade humana, justiça, solidariedade e responsabilidade 
devem ser antes de tudo mencionadas. Assim, exatamente com 
vistas ao atual estágio de desenvolvimento do Estado e do di-
reito, devem-se também formular as tarefas para o futuro: não 
há qualquer avanço na consciência da liberdade e também em 
sua realização, se ele não for acompanhado do avanço em uma 
consciência refinada da dignidade humana, da justiça, da solida-
riedade e da responsabilidade. 
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