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INTRODUÇÃO 

A presente monografia versa acerca do conceito de soberania para a civilização 

ocidental. Apesar de analisar um objeto ideal - que é um conceito - não significa que se relegou 

o mundo dos fatos. Não; as referências àquele se apresentam como imprescindíveis, uma vez 

que uma teoria não teria sentido de existência se, mesmo em um grau ínfimo, não se reportasse 

à realidade material. Não nos dispomos a negar a Metafisica, ou então de adotar alguma forma 

de Empirismo; apenas acreditamos na complexidade do real (com a conseqüente insuficiência 

da Ciência) e aceitamos a possibilidade que pode sempre nos ensinar e surpreender. 

E é justamente nessa discrepância entre o que se aprende na doutrina sobre as 

características do poder supremo do Estado e as sujeições impostas a esse mesmo poder na 

prática que se insere a obra em questão. Por isso o título "LEVIATÃ DOMESTICADO?", o 

monstro onipotente de Hobbes acaba por se submeter a papéis, escritórios, temos e jogos de 

golfe. Mas, o que vem a ser estes "jogos de golfe"? 

Imbuído de tal espírito, o trabalho pretende demonstrar que a soberania nunca 

assumiu uma feição irrestrita e incondicional. Sobrepunha-se limites naturais, de constituição, 

éticos e jurídicos. Os próprios Estados sempre se incubiram de se limitar uns aos outros. 

Entretanto, na metade do nosso século, surgiu um novo agente que também iria impor 

restrições ao poder estatal: as grandes empresas. 

No entanto, esse choque não é frontal, como os demais que procuram negar a 

soberania. O seu alcance é bem mais limitado. Não se procura destruir com a soberania, mas 

somente com uma dada parcela, com sua carga econômica - na medida em que os Estados 
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reclamaram para si papéis de agentes econômicos, obstruindo o livre funcionamento de um 

fenômeno denominado Globalização da Economia. 

Dissemos não haver um choque frontal, pois o fenômeno - como até então se 

apresenta - não ameaça à existência da suprema construção política da modernidade, o Estado. 

Há, em verdade diversos estudos sérios nesse sentido, porém esse é ainda um campo 

especulativo aonde se realizam vários exercícios de futurologia. Talvez se devesse incluir na 

presente monografia a opinião dos referidos estudos sérios. Mas, como a tarefa de distingui-los 

das demais especulações nos parece infrutífera e demasiado pretensiosa para este trabalho, 

preferimos ser mais cautelosos e nos abstermos dessa discussão. 

Por fim, cumpre salientar que, propositadamente, não se esgotou o tema. Como os 

fenômenos são recentes, ainda cabe muita discussão para o desenvolvimento de idéias. 

Preferimos uma atitude de encantamento diante do novo a uma soberba dogmática que só 

demonstra ignorância. 



8 

CAPÍTULO I 

1. DEFINIÇÃO 

1.1. Do Conceito 

A soberania é um dos aspectos da dinâmica social e, paradoxalmente, também 

uma força conservadora. Seguramente, representa o momento culminante de ambos os 

aspectos. Como instituinte, a soberania toma-se força social criadora e propulsora de novas 

formas de Estado, indagação da práxis revolucionária. Reflete-se no ápice do processo 

revolucionário, quando este agremiou força suficiente para não ser contido. Por outro lado, 

como afirma Miguel Reale, enquanto objeto da teoria jurídica do Estado, a soberania, 

"ordena-se, compõe-se, delimita-se nos quadros de um sistema 
jurídico determinado. A soberania, enquanto vigora a constituição do 
Estado, já não é mais força revolucionária, mas força conservadora, 
poder jurídico que não é revolucionário nem mesmo quando exercido 
excepcionalmente praeter legem para satisfazer a exigências novas, e 
há lacunas na lei que a interpretação sistemática não pode 
preencher". 1 

A soberania, pois, perpassa a análise jurídica. Ainda segundo M. Reale, "soberania 

é o poder que tem uma nação de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro de seu 

1 REALE,Miguel. Teoria do Direito e do Estado. S P, Livraria Martins, 28 ed., São Paulo, 1960. p. 125 
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território a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos da convivência 2". É uma 

definição; não precisará ser necessariamente adotada por esta monografia - pois a adoção de 

um critério não será o objeto - mas é exemplificativa dos domínios de circunscrição do tema. 

Temos uma abordagem histórico-social no conceito de nação como sociedade historicamente 

integralizada. Aprecia-se no seu momento técnico-juridico a questão de ser o poder da pessoa 

juridica estatal e concretizado em um grau máximo de positividade. E a inclusão de fins éticos, 

que são propostos e que servem como limitação, revela sua expressão ético-política. 

Tais são as considerações que pesam o pesquisador quando tratar do tema. A 

análise provinda de uma ótica é necessariamente reducionista. Entretanto, dada à natureza da 

obra, prevalecerá o aspecto político. Mas é mister a menção de que não é o exclusivo. 

1.2. Da Etimologia 

Machado Paupério3 utilizando-se de Kranemburg e Léon Duguit aponta que o 

vocábulo soberania deriva remotamente do latim medieval superanus ou supremitas e mais 

proximamente do vocábulo francês, de natureza feudal, souveraineté. 

Vejamos algumas definições dadas por estudiosos acerca do conceito. Coker 

afirma que, genericamente, "soberania significa, sempre, de algum modo, a mais alta 

autoridade governamental ou legal". De acordo com Willoughby, "soberania é o nome dado ao 

supremo poder do Estado, que acha expressão nos preceitos legais". 

De outro modo, observando a idéia que nos passa, é célebre a conceituação do 

grande jurista francês J. Laferriere: soberania é "um poder supremo, uma summa potestas, no 

sentido não somente relativo e comparativo, mas superlativo e absoluto"4. 

2 REALE, Miguel. Ob. cit., p.127. 
3 PAUPÉRIO, A. Machado. Teoria Geral do Estado. RJ, Forense, 6a ed., Rio de Janeiro,1971. 
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No entanto, essa noção de poder supremo, que transcende, essa idéia de poder 

máximo e absoluto - desconhecedor de quaisquer limitações - parece provir da religião e da 

metafisica. São atributos de Deus. Destarte, como veremos depois, é construção doutrinária; 

pois atribuível a instituição humana. 

1.3. Da Extensão 

o prof Darcy Azambuja5 afirma a supremacia que o poder do Estado apresenta 

sobre os individuos e as demais instituições - e é bom termos em mente esse grifo, pois é 

característica inerente da problematização em questão - dentro do seu território. Daí summa 

potestas, não há outro poder maior que o seu, nem mesmo igual dentro do mesmo Estado. 

Soberania não é poder, designa o grau supremo que o poder político pode atingir. 

Assim, para a consecução de suas finalidades, o Estado traça normas (sobre o comércio, 

tipifica crimes, etc.) que impõe coercivamente sem a intervenção de qualquer outra autoridade 

interna. Nota-se, então, que a soberania é caracterizada pela supremacia na ordem interna. 

Na ordem externa, a soberania caracteriza-se pela independência - de acordo com 

a tradição. Isto significa que nas relações recíprocas entre os Estados, não existe subordinação, 

mas relações de igualdade. 

Não se trata de duas soberanias: a soberania é uma só, o enfoque é que se altera. 

Embora esta proposição também venha carregada de polêmica. Entretanto, a origem da 

4 FRANCIS, W. Coker. Encyc/opedia 01 the Social Sciencis, V. XIV, Macnúllan, 1949. p.265. 
- Wll..LOUGHBY, The Fundamental Concepts 01 public law, New York, 1931, p. 71. 
- J. LAFERRIERE, Manuel de Droit Constitutionnel, Paris, 1947, p. 398. Apud PAUPÉRIO, A. Machado. 
Ob. cit., p. 136. 

5 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. Porto Alegre, 1942. 
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soberania é, sem dúvida, interna. A comunidade internacional não confere soberania aos 

Estados; é o Estado que, pela sua força, consegue status igualitário nas relações internacionais. 

Em seu aspecto estático e jurídico, trata-se do poder constituinte - corporíficado 

na Constituição. Assim, em Machado Paupério: 

"Dentro desse ponto de vista, que aceitamos plenamente, não são atos 
de soberania os realizados pelos poderes constituídos. O poder 
soberano é o poder constituinte, que não é entretanto, como muitos 
imaginam, absoluto, devendo condicionar-se às exigências do Direito 
e do momento histórico. "6 

Assim a soberania apresenta as seguintes características: 

- Unidade; Indivisibilidade; Inalienabilidade; Imprescritibilidade. 

Outros autores acrescentam ainda a "supremacia, a exclusividade e a 

autodeterminação" . 

Como o Estado é o princípio causal de sua própria validez, trata-se de poder 

originário. 

Decorre de sua supremacia, o caráter de incondicionado e tendente à 

perpetuidade. 

E, ainda, por ser fazer valer, é coativo. 

Diante de tais qualidades, os problemas começam a surgir. 

Em primeiro lugar, faz-se necessária a indagação de como conciliar os atributos de 

unidade e indivisibilidade com a doutrina da separação dos poderes? 

Soluções dadas vão no sentido de uma formulação da personalidade jurídica do 

Estado e, na subseqüente designação de que suas funções podem se dividir, mas o poder 

permanece uno. Trata-se da questão da titularidade da soberania. 

6 ' PAUPERIO, A. Machado. Ob. cit., p. 137. 
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o Estado é o sujeito da soberania e não o seu governante. Soberania do Estado e 

não no Estado. Entretanto, o ponto não é pacífico; pois a personalidade atribuída ao Estado é 

uma ficção do Direito e o poder é uma manifestação de fato. A questão de se encontrar o 

titular da soberania no Estado permanece controversa. 

Em segundo lugar, outro problema suscitado deriva do atributo da 

inalienabilidade. Se a soberania é tal, o povo ou a nação é soberano e, como tal, deve exercer 

diretamente a soberania. Sob esse ponto de vista, têm-se uma contradição - já apontada por 

Rousseau - com a prática do sistema representativo. Os representantes passariam a ser os 

titulares, colidindo com o caráter de inalienável. 
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CAPÍTULO 11 

2. O CONCEITO CLÁSSICO 

2.1. Jean Bodin 

Não se sabe ao certo a data de nascimento de Bodin. Sabe-se que nasceu em 

Angers, a capital de Anjou, entre junho de 1529 e junho de 1530. Filho menor de uma 

numerosa irmandade, seu pai era um pequeno burguês e gozava de uma certa posição 

econômica tranqüila. 

Em 1545 foi estudar em Paris no convento dos Carmelitas. Devido às suas 

opiniões religiosas um tanto heterodoxas, dois anos depois ele rompe seus laços com a Ordem. 

De então até 1555 representa um período de obscuridade na biografia de Bodin. Especula-se 

que teria passado por Genebra e tivesse contraído seu primeiro matrimônio. 

Escreveu inúmeros livros antes de sua obra principal, dentre os quais "Methodus 

ad (acUem historiarum cognitionem" e "La Reponse au Paradoxe de MOllsieur de 

Malestroit" . 

Mas 1576 é o ano de Jean Bodin. É o ano de seu matrimônio com a viúva 

Françoise Trouillart. É o ano da convocação dos Estados Gerais de Blois, em que Bodin 
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concorreu como deputado pelo Terceiro Estado de Vermandois - onde iria dirigir a resistência 

contra os projetos financeiros do governo. 

E, por fim, é em 1576 que o magistrado, meio panteísta, Jean Bodin publica "Os 

Seis Livros da República". Na época, o livro causou tamanha comoção que polarizou a opinião 

de todo o mundo culto. Tamanho sucesso obteve que sua obra transformou-se em livro de 

texto em Cambridge e nas universidades de Londres. 

A obra, além de estabelecer os princípios universais do direito público, condena a 

escravidão e preconiza a tolerância religiosa. Com clara inspiração na "Política" de 

Aristóteles, é no capítulo 8° e 10° do Livro I, que ele trata da soberania. 

Deixemos Bodin falar: " A soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma 

república ... " "A soberania não é limitada, nem em poder, nem em responsabilidade, nem em 

tempo ... " 7 

Entretanto, ainda assim persiste o limite que é a lei de Deus. Mas Bodin retira 

quaisquer limites jurídicos. Permanece o respeito às leis naturais: a liberdade natural do 

cidadão e o seu direito à propriedade. Porém, o rei da França passa a ser soberano 

irresponsável em face de qualquer autoridade terrena - ainda que espiritual ! 

No capítulo 10° do Livro I, Bodin cataloga os atributos essenciais da soberania: 

1 ° "(. . .) poder de dar leis a todos em geral e a cada um em 
particular. "; 
2° "(...) declarar a guerra ou negociar a paz (...)" 
3° "(. . .) instituir os oficiais principais (...) " 
4° "(. . .) direito de última instância (...)" - Poder de apelação 
5° "(. . .) poder de conceder graças aos condenados por cima das 
sentenças e contra o rigor das leis (...) "8 

Assim, o poder legislativo é a expressão mais alta da soberania e repousa na sua 

coercibilidade. 

7 BODINO, Juan. Los Seis livros de La República. Madrid: Aguilar, 1973, p. 46 - 48. 
8 BODINO. Ob. cit., p. 66 - 70. 
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No entanto, se ainda quisermos procurar por algum limite, deixemos com o 

próprio Bodin: "Quanto às leis que concemem ao Estado e fundação do reino, o principe não 

as pode derrogar por serem anexas e incorporadas à coroa, como a lei sálica ( ... ). ,,9 

Hobbes, mais tarde, negando a origem divina imediata da autoridade, "assienta la 

génesis de la soberanía en un pacto entre el pueblo y el rey, confiere a éste poder ilimitado, 

en virtud dei pacto mismo, en el cual el pueblo se some te y el rey queda libre" (assenta a 

gênese da soberania em um pacto entre o povo e o rei, confere a este poder ilimitado, em 

virtude do próprio pacto, no qual o povo se submete e o rei permanece livre).1O 

Assim, Hobbes rompe as últimas frágeis barreiras e confere ao conceito clássico 

um acabamento ainda mais absoluto. 

2.2. Dos Precursores De Bodin 

Antes de Bodin, inúmeros outros autores se incluem como precursores da 

soberania absoluta dos Estados. 

"Occam, na Disputatio inter Clericum et Militum; Dante, no De 
Monarchia; João de Paris, no Tractatus de Potestate Regia et apali; 
Enéias Sílvio Picolomini, depois Papa Pio lI, no De Orto et 
Authoritate Imperii Romani; Petrarca nas Epistolae de ;uribus 
Imperii Romani; e Marcílio de Pádua, no Tractatus de Translatione 
Imperii e no Defensor Pacis desbravaram, sem dúvida, caminho que 
ia ser trilhado, depois, por Bodin". 11 

Dante, tendo em vista a paz universal - que é identificada com a unidade do 

mundo - prega a função essencial do comando sobre a humanidade a ser realizada pelo Império 

9 BODINO. Ob. cit., p. 55 
10 DONOSO, Julio Tobar. Elementos de Ciência Política, Quito, 1958, p. 197. 
11 PAUPÉRIO. A. Machado. Ob .. cit., p. 139. 
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Romano-Germânico. A Monarquia universal, por não ter rivais, é a única instituição que 

respeita a liberdade e, assim, não pode ser injusta. 

Decorrendo a autoridade de Deus, o DUX - o chefe político supremo - é legítimo 

não somente por natureza, mas por destinação divina. É pois de Dante que Bodin vai imprimir 

no conceito de soberania o caráter de superlativo absoluto. 

2.3. Uma questão impertinente 

Entretanto, o conceito absoluto de soberania, embora muito prático 

didaticamente, suscita problemas. No dizer de Paulo Bonavides: "Essas dificuldades são 

resumidamente a impraticabilidade que daí decorreria para explicar a existência do direito 

internacional e a impossibilidade ademais de atribuir caráter de Estado a certos ordenamentos 

políticos com os que fazem parte de uma Federação." 12 

Dessa forma, inúmeros são os autores que procuram minimizar o absolutismo do 

termo. Assim, como em Jellinek, a soberania define-se como "a capacidade do Estado a uma 

autovinculação e autodeterminação juridica exclusiva."13 Não é totalmente descabida 

semelhante proposição, como veremos depois. 

Em conclusão, muitos juristas, sociólogos e pensadores políticos entendem tratar

se de um conceito em declínio, por isso, pedem uma revisão. Não se discute o mérito de tal 

questão, mas a presente monografia tem a pretensão de mostrar que o conceito jamais foi 

unívoco. Resta a pergunta: a revisão refere-se a qual conceito? 

12 BONA VIDES, Paulo. Ci~ncia Política. RJ: Forense, 6a ed., Rio de Janeiro, 1986, p. l34. 
13 JELLINEK, Georg. Allgemeine Staatslehre. 3a ed., Berlim, 1922, p. 495. Apud BONA VIDES, Paulo. Oh. 

cit., p. l34. 
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CAPÍTULom 

3. DOUTRINAS DA SOBERANIA 

As doutrinas aqui tratadas referem-se também, ao titular da soberania. Precisar 

exatamente de quem deriva o poder - e se ele o exerce. 

3.1. Das Doutrinas Teocráticas 

Desconsidere-se o mundo não ocidental, para efeito de análise, pois ou não nos 

atingem ou só o fazem através de reflexo. No Ocidente, é, mais uma vez, a França que fornece 

um colorido especial a essa doutrina. 

"Primeiros esforços germinam em João de Salisbury, no século XIII, 
cimentando a noção de monarquia de direito divino com bases 
igualmente democráticas e teocráticas. Eco, porventura da Lex Regis, 
considera a soberania devolvida, por intermédio do povo, de Deus ao 
rei. "Im cum omnius sulditorum potestas confertur" "Ligeira 
variante desse pensamento expõe, ainda no século, VICENTE DE 
BEA UVAIS, para quem o poder é conferido imediatamente por Deus 
à Igreja, e desta ao príncipe (...)" 14 

14 FERREIRA, Pinto. Teoria Geral do Estado. Tomo I. RJ, Konfino, 2. ed., Rio de Janeiro, 1957, p. 135 
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Por isso, afirma Bertrand de Jouvenel: "Loin d'avoir eausé la grandeur du 

Pouvoir, le eoneept de Souveraineté Divine a done eoi"neidé pendant de longs siecles avee sa 

petitesse. " (Longe de ter causado a grandeza do poder, o conceito de Soberania Divina 

coincidiu por longos séculos com a sua pequenez).15 Pois o soberano ainda era vassalo do 

maior poder espiritual institucionalizado na Terra: a Igreja. 

Sem dúvida, a personificação histórica mais expressiva deriva do Estado Absoluto 

de Luiz XIV, Luiz XV e Frederico Grande. A célebre frase de Luiz XV é autoexplicativa: 

"L'État c'est moi." 

A mais exagerada doutrina teocrática é a doutrina da natureza divina dos 

governantes. Confere a estes o título de deuses vivos, atribuindo-lhes o caráter divino. 

Semelhante fanatismo ocorreu também no ocidente - na França do Ancien Régime - como 

atesta Paulo Bonavides na declaração do clero galicano, segundo o qual os reis são eles 

mesmos Deus; e a saudação do parlamento dirigida a Luiz XIV, onde lhe figuram os elogios de 

"Deus Vivo" e "Divindade Visível". 

Embora ainda exagerada, a doutrina da investidura divina não confere aos reis 

status de deuses. Entretanto, são delegados diretos e imediatos de Deus que os concedeu um 

poder divino. Portanto, a desobediência é heresia. 

Extremamente abrandada é a doutrina da investidura providencial. Admite apenas 

que a origem do poder é divina, mas só se legitima pela observância do bem comum. A 

designação dos governantes é obra meramente humana. Entre seus adeptos consta Joseph de 

Maistre e Bonald, pois viam Deus como o guia da sociedade. É a doutrina que persiste na 

Igreja Católica. Contudo, é politicamente inofensiva, pois não legitima qualquer situação e, 

assim não se presta a análises científicas. Trata-se de uma questão de fé. 

15 JOUVENEL, Bertrand de. Du Pouvoir. Hachette, 1972, p. 60. 
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3.2. Das Doutrinas Democráticas 

Derivadas do contratualismo de Hobbes e Rousseau, tais doutrinas retiram o 

poder de Deus e o conferem ao povo. Pelo Pacto Social, o povo aceitou a autoridade política e 

lhe concedeu o poder de lhe governar (ou de se autogovernar). 

No plano dos fatos, é a Reforma que vai conferir amplo desenvolvimento ao 

princípio da soberania popular. Doutrinariamente vê-se os panfletos dos Monarcômanos. 

A distinção entre a doutrina da Soberania Popular e a doutrina da Soberania 

Nacional reside na tese rousseauniana de que o povo não pode renunciar ao exercício da 

própria soberania e que o sistema representativo é uma farsa. Já questionamos os problemas 

daí advindos com a característica da inalienabilidade. 

Assim a soberania popular é advinda das frações individuais e distintas da 

soberania. Assim, cada membro é detentor de uma parcela do poder soberano, e participa da 

tomada de decisões. 

Já o titular da Soberania Nacional é a Nação, entendida como uma nova entidade 

distinta dos membros, personificada, com vontade própria e superior às vontades individuais. É 

o próprio Rousseau que permite essa derivação pela sua formulação do conceito de Vontade 

Geral. 

"A doutrina da soberania nacional dominou quase todo o direito 
político da França pós-revolucionária na idade liberal de seu 
constitucionalismo. A revolução proclamou esse princípio com toda a 
solenidade de suas leis em dois artigos célebres dos Direitos dos 
Homens em 1789 e da Constituição de 1791, respectivamente." 16 

3.3. Da Doutrina da Soberania do Estado 

16 BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., p. 142. 
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"Para a escola alemã, a soberania é, em síntese, apenas, uma qualidade do poder 

do Estado pleno, completo, perfeito. Assim a conceituou, pelo menos, JELLINEK inspirado 

em llIERING".17 

Para os juristas alemães, a soberania não é uma das qualidades essenciais do 

Estado. Os Estados não soberanos preenchem as condições de existência se possuírem 

autonomia constitucional. 

No entanto, estranha-se que, por essa perspectiva, os referidos juristas não 

mantivessem a orientação francesa de considerar a nação como o titular da soberania. Para 

eles, o sujeito da soberania é o Estado, a Nação e o Parlamento inserem-se no Estado. Tratam-

se de órgãos. 

O Estado antecede ao Direito e o cria. A própria personalidade dos indivíduos 

vêm a ser outorga estatal. Assim: "O poder do Estado obriga-se pelo direito por que nisso está 

especialmente interessado. O respeito do Estado pelo que ele próprio estabeleceu é, sem 

dúvida, a melhor garantia da ordem pública. Chegamos aqui à teoria da autolimitação."18 

Entretanto, por ser auto limitação, os limites não passam de quimera. Se o Estado 

cria e dele emana todo o direito, ele se põe fora do Direito. 

Esta doutrina converge para a tese da competência da competência. A soberania 

apresenta-se como o poder do Estado em atribuir competência a si próprio e aos demais 

grupamentos sociais inferiores. 

Inúmeros autores, dentre os quais o próprio Machado Paupério, rechaçam 

semelhante doutrina por esta desconhecer quaisquer limites ao conceito de soberania. Como se 

nota, o superlativo absoluto conceptual não passa despercebido. O problema da limitação 

sempre foi premente. 

17 PAUPÉRIO. A. Machado. Ob. cit., p. 155 
18 ' PAUPERIO. A. Machado. Ob. cit., p. 156. 
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Como assinala magistralmente Ortega y Gasset no seu livro "A Rebelião das 

Massas", o processo de formação de nacionalidade é generalizante e englobante. Uma vez 

formada, o nacionalismo adquire uma vez feição hermética e excludente. A soberania é a 

expressão desse processo. O seu conceito absoluto causa tantos entraves que, além de se 

procurar uma limitação, passa-se a questionar e a negar a própria existência da soberania. É o 

tema do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

4. SOBERANIA ATÉ QUANDO? 

4.1. Da doutrina Negativa da Soberania 

Kantorowicz construiu um conceito negativo de soberania. Nicolas Polits nega 

formalmente o conceito por ser perigoso às relações internacionais. Leon Duguit nega a 

próprio existência da soberania; existe apenas a crença na soberania. Entre nós, pode-se citar 

os nomes do profo Queirós Lima e o profo Odilon Nestor. 

A subordinação de todo e qualquer direito - inclusive o Direito das Gentes - ao 

Estado pode ser mesmo perigoso. 

"A guerra de 1914-18, encarregou-se de mostrar praticamente os 
efeitos dessa concepção de mundo do Estado-poder, os cometimentos 
mais arbitrários justificados pelo caráter excepcional da nação 
alemã, na plena infração dos princípios de igualdade, de segurança e 
de legitimidade da lei: 'Os tratados são farrapos de papelão. ' "19 

Para Politis, mesmo na ordem internacional, os únicos sujeitos de direito 

resumem-se nos indivíduos. Assumindo a soberania, nada resta dos contratos. E se 

subordinamos o Estado ao Direito, não há que se falar em soberania. 

19 FERREIRA, Pinto. Ob. cit., p. 233. 
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Duguit ensina que a regra de direito, "que se impõe a todos, inclusive aos 

governantes, não deriva do poder estatal ( ... )"20, mas da solidariedade social. Os governantes, 

então, têm o dever de governar para os governados com a obrigação de assegurar os serviços 

públicos. 

Tais serviços, que antes eram a guerra, a política e a justiça, sofreram ampliação. 

O Estado preocupa-se com instrução, higiene sanitária, previdência, etc. Assim, para Duguit, a 

noção de serviço público substitui a de soberania. 

No entanto, a negação da soberania representa um outro extremismo. Semelhante 

concepção não é poupada de criticas. 

"Esqueceu-se Duguit de que Estado, e Governo são coisas diferentes e de que o 

poder não é exercido em nome dos governantes mas apenas em nome da instituição estatal. O 

poder governamental prende-se puramente à função exercida pelos governantes." 21 

O poder é um fato. E em qualquer sociedade sempre haverá uma autoridade -

descentralizada ou não - que responda pela última instância de decisão. Em proveito próprio 

ou para o resto da coletividade, esta instância detém a soberania. 

4.2. Das Limitações do poder 

Inúmeros juristas aceitam a limitação do poder do Estado. A discussão não é 

nova; é menos recente que a tese de um Estado onipotente. 

20 DUGUIT, Léon. Leçons de Droit public general. Apud PAUPÉRIO, A. Machado. Ob. cit., p. 163. 
21 PAUPÉRIO, A. Machado. Ob. cit., p. 165. 
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Os países anglo-saxãos, exemplificadamente a Inglaterra e os E.u.A., possuem um 

grande espírito de zelo e respeito às liberdades humanas. O espírito da Magna Carta e dos 

fundadores norte-americanos revelam a fidelidade de limitar o poder do Estado pelo Direito. 

A soberania é assim contida por topos como direitos naturais/realização do direito 

justo e a persecução do bem comum. 

As noções de contrapoderes, como o reconhecimento de ordenamentos sociais 

menores, a descentralização administrativa e a própria tripartição dos poderes, procuram frear 

a tendência de aglutinação do Poder. 

Assim, os indivíduos que cederam suas liberdades, apenas em troca de segurança 

ao Leviatã, clamam de volta parcela de seu poder. 

Entretanto, apesar de sempre ser vista com suspeita por não se tratar de uma via 

nacional, o ataque mais bem sucedido realizado contra a soberania provém da ordem 

internacional. Faz-se mister salientar que não se trata de uma construção jurídica - como é a de 

dar prevalência ao Direito Internacional- mas de uma constatação de fato. 

Os Estados sempre conseguiram, de forma eficaz, limitar-se uns aos outros. Sob 

pena de pressão, retaliações econômicas e até mesmo intervenções e guerras, o poder do 

Estado conheceu limites à sua conduta externa e até mesmo em relação às suas políticas 

internas. Esta situação atingiu o ponto de não mais se considerar a soberania - no seu aspecto 

externo - como independência, mas como interdependência. Estratégia ou não para assegurar a 

soberania, o fato é que se encontrou limites. 

Avançando ainda mais, o horizonte contempla um dado novo. As empresas, 

auxiliadas pelas facilidades que a tecnologia pode proporcionar, conseguiram passar de 

nacionais a transnacionais. As distâncias encurtaram e o mundo toma-se cada vez mais 

semelhante. A economia extrapolou as fronteiras estatais de forma radicalmente diferente e 

mais sutil dos imperialismos até então praticados (Lênin considerava normal e até como 

estágio superior o Imperialismo em relação ao capitalismo; mas jamais poderia imaginar - até 
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por uma limitação histórica - as sutilezas que esse novo ataque à soberania pode realizar). 

Trata-se da Globalização da Economia. E os Estados precisam se adaptar. 

Por isso, há um sem-fim de pensadores a proporem uma revisão do conceito. 

Todas as orientações vão no sentido de amenizá-lo e até extinguí-Ios. Ainda assim, o espírito 

humano não se deve dar por satisfeito. Resta ainda uma pergunta: como uma tendência 

oriunda da economia pode afetar um conceito político? Não se trata de negar as influências 

entre os planos, porém não se deve cair em economicismo barato. 

A pergunta permanece e procurará ser respondida nos próximos capítulos. Mas é 

necessário um comentário para aguçar a imaginação: quem sabe se o conceito - de 

originariamente político - passou a incorporar elementos econômicos? 

Tal afirmação não é absurda, como se pode extrair de Pinto Ferreira. 

"A Soberania, como uma capacidade de impor a vontade própria em 
última instância, pode efetivar-se não só no plano político e jurídico, 
senão também no plano sócio-cultural de um modo genérico. Para a 
concepção do Estado liberal-democrático, que se formulou em sua 
plenitude no decorrer do século XIX, se negara ao Estado a 
intervenção no plano econômico. Postulava-se o princípio de não 
intervencionismo estatal, porém na atualidade, com o amplo 
desenvolvimento do coletivismo, não só nas democracias ocidentais, 
como nas democracias populares e nos demais países socialistas, 
acentuou-se essa possibilidade da intervenção do Estado no plano 
econômico. " 22 

Será que é o conceito como um todo que está comprometido? A Globalização 

atingiu o Leviatã mortalmente ou apenas o mutilou ? 

22 FERREIRA, Pinto. Ob. cit., p. 110. 
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CAPÍTULO V 

5. A SOBERANIA AO LONGO DA HISTÓRIA 

5.1. Da Antigüidade Clássica 

Embora não se possa falar do conceito de soberania até 1576, a soberania como 

dado sociológico sempre existiu. Naturalmente, não se trata da soberania em questão associada 

ao Estado nacional, mas de uma protoforma da que conhecemos ligada a uma certa 

organização política. 

Segundo Gérson de Britto Mello Boson, em seu artigo Conceituação Jurídica da 

Soberania do Estado23, as guerras nada mais eram que a afirmação da verdade dos deuses 

nacionais frente aos deuses estrangeiros. Daí, o politeísmo nacional, por ser excludente, 

tornava a soberania um fato irracional e incontrastável. 

Em relação ao conceito: 

"Los antiguos no tuvieron la noción de soberanía. Aristóteles habla 
de la autarquia. o sea aquella suficiencia de vida que permitía ai 
Estado no necesitar de otra sociedad que la completase. La 
autarquía, por lo mismo, más que concepto jurídico o categoría ética 
(como cree Jellinek) era condicíon de hecho. La polis debías tener, en 
sí misma, todo lo que puede ser necesario para la vida. EI poder se 

23 REVISTA DE DIREITO PÚBLICO, nO 21, p. 43-52. 



consideraba como summo imperio, que estaba sobre toda ley. "(Os 
antigos não tiveram a noção de soberania. Aristóteles fala da autarquia, 
aquela suficiência que permitia ao Estado não necessitar de outra 
sociedade que o completasse. A autarquia, por si mesma, mais que 
conceito jurídico ou categoria ética (como crê Jellinek) era condição de 
fato. A pólis devia ter, em si mesma, todo o necessário para a vida. O 
poder se considerava como summo imperio, que estava sobre toda 
lei). 24 
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Roma não chega a qualquer noção aproximada também. Os termos majestas, 

imperium e potestas indicam poderio civil ou militar, revelam a autoridade do magistrado ou 

externam a força do povo romano. Mas nenhuma se refere a poder supremo e superior do 

Estado. 

"Qual a razão de não se ter chegado, até então, ao conceito de 
soberania ou outro equivalente ? A resposta a essa pergunta já foi 
dada com bastante precisão por JELLINEK, quando este observou 
que o fato de a Antigüidade não ter chegado a conhecer o conceito de 
soberania tem um fundamento histórico de importância, a saber, 
faltava ao mundo antigo o único dado capaz de trazer à consciência o 
conceito de soberania,' a oposição entre o poder do Estado e outros 
poderes. " 25 

5.2. Da Idade Média 

São Tomás aperfeiçoa a "autarquia" aristotélica. O Estado como sociedade 

perfeita existe para prover facilidades e vida boa para seus membros, na quantidade que 

ultrapasse o indispensável. Entretanto, São Tomás desconhece qualquer governo como 

absoluto e ilimitado. A plenária postestade, não possui poder incondicional. 

24 DONOSO, Julio. Ob. cit., p. 195. 
25 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. SP, Saraiva, São Paulo, 28ed., 1973, p. 

66. 
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Na Idade Média, toda autoridade que decidia em última instância se rogava 

soberana: os tribunais eram "tribunais soberanos", bem como outras autoridades e funções. 

Aliás, o termo que mais se aproxima de soberania era auctoritas. O Papa e os imperadores a 

detinham. Representava a causa última de validade dos detentores do poder público e podia 

ainda julgá-los, caso não utilizassem sabiamente suas prerrogativas. 

Entretanto, a Idade Média conhecia uma noção, que nos é estranha, e impedia o 

desenvolvimento do conceito: 

"Como observa Lagarde, los glosadores dei derecho romano 
pretendieron confundir las nociones de universalidad y de soberanía. 
EI Estado romano había sido uma organización única, homogénea y 
centralizada, que contenía la vida pública entera dei mundo 
civilizado; y el/os pensaban que era impossible imaginar siquiera un 
Estado verdaderamente soberano que no fuese ai mismo tiempo 
universal. Sus doctrinas tenían valor sólo para el Santo Imperio. " 
(Como observa Lagarde, os glosadores do direito romano confundiram 
as noções de universalidade e de soberania. O Estado romano havia 
sido uma organização única, homogênea e centralizada, que continha 
toda vida pública do mundo civilizado; e pensavam que era impossível 
sequer imaginar um Estado verdadeiramente soberano que não fosse 
ao mesmo tempo universal. Suas doutrinas só tinham validade para o 
Santo Império). 26 

Era o conceito de Império Universal. Sem dúvida, o Cristianismo - por ser uma 

religião universal - e pregar a unidade dos povos (a noção de igualitarismo era um tanto 

precária) contribuía para aquela noção. 

A confusão entre poderes espiritual e temporal era tamanha, que o império 

universal sobrevivia na Respublica Christiana. E se quiser buscar algum soberano, o Papa era 

o que melhor o encarnava. 

Ademais, os reis detinham tanto poder quanto um barão. Internamente, o sistema 

de feudos minava a possibilidade de existência de qualquer autoridade central. 

26 DONOSO, Julio. Ob. cit., p. 196. 
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Entretanto, como observa Gérson de Britto Mello Boson27, os germes de sua 

destruição nasceram quando o Papa Leão 111 coroa Carlos Magno. Era o começo de uma 

separação entre os poderes temporal e espiritual. 

5.3. Da Formação dos Estados Nacionais 

No final da Idade Média, começa aquilo que faltava para nascer o conceito de 

soberania: a oposição do poder do Estado com outros poderes. É uma luta que se desdobra em 

dois momentos, a luta do rei contra o Papa e contra os senhores feudais. 

Grande entrave para a consolidação do poder estatal foi a existência do Estado 

teocrático: a junção Igreja-Estado, com o poder centrado no primeiro termo do binômio, 

subordinava o rei ao Papa. A grande consciência religiosa da época legitimava a situação. 

Novamente, a França é o exemplo. 

Entretanto, tal situação iria se reverter devido ao um período de grave crise 

institucional. Como salienta Burns: "Podemos distinguir três fases: o chamado cativeiro da 

Babilônia do papado, 1305-1378; o Grande Cisma, 1378-1417; e o período do papado 

territorial italiano, 1417-1517." 28 

A escolha de Avignon para transferência do papado não é fruto do acaso. Desde 

1300 os reis franceses estavam aprimorando um eficiente sistema burocrático. Após a guerra 

dos cem anos haviam adotado um exército permanente e um sistema de impostos nacionais. 

Ademais a prova de força de Filipe o Belo sobre Bonifácio VIII deixou o clero mais 

"cauteloso". Além disso, formalmente Avignon não era território francês e representava um 

refügio seguro. Indubitavelmente, adotou-se um sistema pró-francês na escolha de papas. 

27 BOSON, Gérson de Britto Mello. Ob. cito 
28 BURNS, E. Macnall. LERNER, Robert E. MEACHAM, Standish. História da Civilização Ocidental. V. I. 

RJ, Globo, Rio de Janeiro, 30"ed., 1988, p.317. 
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o Grande Cisma apresentou a existência simultânea de dois papas: Clemente VII 

em Avignon e Urbano VI em Roma. Após 1408, passou haver inclusive três pretendentes a 

papa. 

o Grande Cisma termina em 1417 com o Concílio de Constança. Entretanto, a 

autoridade papal fora tão minada que se passou a discutir a teoria medieval da monarquia 

papal. Dois decretos afirmavam que um concílio geral de prelados tinha mais autoridade que o 

Papa e deveria governar a Igreja. Os papas conseguiram vencer - com a dissolução em 1449 do 

Concílio de Basiléia - mas a grande custo. Precisaram do apoio dos príncipes europeus. "Em 

concordatas separadas com reis e príncipes, os papas lhes concederam grande autoridade sobre 

as diversas igrejas locais. Assim, os papas garantiram para si a sua supremacia teórica, ao custo 

de renunciarem a muito poder real." 29 

Os papas tiveram que limitar seu poder secular à Itália Central. Entretanto, o 

golpe de misericórdia estaria por vir. Devido a abusos religiosos e sérias questões teológicas, a 

Europa entre 1517 à 1560 conhece a Reforma Protestante. Não descreveremos aqui o 

fenômeno, mas trataremos de um efeito importante. 

Embora o prestígio institucional da Igreja estivesse decadente, o entusiasmo 

religioso de modo algum haviam se retraído após 1300. Contudo, a Reforma apresentava uma 

alternativa cristã à Igreja Católica, sua moral - mais especificamente no tocante a acumulação 

de riquezas - foi rapidamente incorporada à burguesia ascendente. Não demorou muito e se 

disseminou por toda a Europa contando com adesão de inúmeras nações e dividiu a França. 

Era o início de um processo que, em 1789, iria culminar na laicização do Estado. 

Legitimados pela Reforma e assegurados pelas derrotas da Igreja-instituição, os 

monarcas europeus conseguIram afastar a interferência papal no seu Poder. 

Concomitantemente, um outro processo garantia a supremacIa da Coroa; um pacto não 

redigido, mas muito bem formalizado. 

29 BURNS, E. Mcnall e outros. Oh. cit., p. 319. 
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Um dos efeitos da Peste Negra foi um acréscimo na importância relativa das 

cidades e vilas. Os produtos urbanos, mais flexíveis, podiam com mais facilidades reduzir a 

oferta, de modo a acompanhar a procura; o inverso, se justificado também se dava. 

"Por isso, os empreendedores urbanos enfrentavam melhor os 
desastres do que os latifundiários. Muitas vezes tiravam proveito de 
sua maior força, atraindo mão-de-obra rural através de maiores 
salários. Assim, o equilíbrio populacional entre campo e cidade 
mudou um pouco em favor desta. " 30 

No entanto, essa nascente burguesia encontrava um grande obstáculo: o sistema 

de feudos. Paralelamente, o rei encontrava nos barões poderes difusos que lhe atrapalhavam. 

Era a hora de unir esforços em tomo de uma meta comum. 

Quando falamos aqui de uma aliança entre burguesia e rei, não se entenda um 

contrato firmado. Nem se trate de imaginar um processo consciente e ordenado que busca 

ininterruptamente sua finalidade; muito menos se trata de alguma lei histórico-sociológica 

inevitável dentro do constante devir histórico. Não. Trata-se apenas de uma figura, uma 

metáfora, de conteúdo exclusivamente didático e ilustrativo. 

Ocorreu, em verdade, entre 1450 e 1800, enormes mudanças na vida econômica 

européia descritas como a Revolução Comercial. Trata-se da transição da economia semi 

estagnada e de subsistência da Idade Média para o regime capitalista. Consiste na recuperação 

das catástrofes econômicas do século XIV através de descobrimentos ultramarinos, influxo de 

novos artigos de consumo e metais preciosos, criação de mercados coloniais e progressos na 

atividade bancária e no comércio. 

Do lado da burguesia, cada feudo exigia sua própria tributação e não raro 

mantinha uma moeda própria. A uniformidade era desejável. Do lado do monarca, além da 

descentralização política apresentada pelo feudalismo, os feudos eram unidades econômicas 

defasadas. A busca de riquezas e a competição com as demais nações exigia uma economia 

nacional mais dinâmica e produtiva. Somente os burgos poderiam realizá-la. Somente os 

30 BURNS, E. Mcnall e outros. Ob. cit., p. 311. 
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burgos poderiam fornecer gente e empreendimento comercial para o além-mar. Somente os 

burgos poderiam revitalizar o comércio, ampliá-lo e dinamizá-lo por uma atividade bancária. 

Assim, estaria assegurado a soberania nacional (é a época de Bodin e da literatura acerca do 

tema) e nascia o conceito absoluto. A riqueza nacional estava assegurada. O rei se alegrava 

com a burguesia praticando Metalismo. A riqueza era o ouro e o ouro era o lastro. Era o 

Mercantilismo. 

5.4. O Estado Mercantil - Absolutista 

Mercantilismo e Absolutismo foram dois sistemas que coexistiram. Desnecessário 

mencionar que um não prejudica o outro; ao contrário, reforçavam-se mutuamente. Engana-se 

quem pensa que com o poder absoluto, o rei interferia e atrapalhava a esfera privada. Não. 

Apesar do poder absoluto, o Estado Absolutista era pequeno. E engana-se também quem 

pensa que com a acumulação de riquezas, a burguesia mercantil maculava o conceito de 

soberania. Não. O seu poder econômico servia para reforçá-lo. 

"O mercantilismo foi tudo, menos um 'sistema', foi primordialmente um produto 

das mentes de estadistas, de altos funcionários públicos, e de líderes financeiros e comerciais 

da época." 31Ainda assim, houve homens que articularam seus princípios gerais: Antoine de 

Montchretien, Antônio Serra, Philipp Von Hornick, John Becker, Thomas Mun, até mesmo 

Hobbes e (coincidentemente) Bodin! 

"Com a ascensão do Estado nacional nasceu uma associação 
próxima, íntima mesmo, entre a autoridade do Estado e os interesses 
mercantis (. .. )" "(...)" Às vezes em conflito uns com os outros, às 

31 GRA Y, Alexander. The Development of Economic Doutrine (Londres: Longmans, green, 1948) p. 74 
apud GALBRAITH, John Kenneth. O Pensamento Econômico em Perspectiva. SP, Pioneira, São Paulo. 
1989, p. 29. 



vezes cooperando mutuamente, os mercadores, ajudaram a criar o 
poder do Estado, e também a fortalecê-lo. "32 
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o Estado caracterizava-se pela belicosidade. Cerca de 70% das receitas públicas 

espanholas era destinadas à guerra. Os metais como o ouro e a prata sustentavam tal demanda. 

Por isso a necessidade de manter a balança comercial favorável. Havia um empenho conjunto 

da Coroa e dos mercadores. 

Os salários não representavam preocupação. Os trabalhadores distantes ou 

próximos eram desconsiderados. Pagava-se o necessário para obter o produto. Não há que se 

falar em uma teoria dos salários. 

Havia, sim, uma desconfiança grande em relação à concorrência. Por isso, 

realizava-se acordos e acertos de preço entre vendedores; a Coroa concedia cartas patentes de 

monopólio. Era interesse nacional. O rei também cumpria a sua parte no pacto. Procurava 

limitar as importações - com cobrança de taxas aduaneiras - impedia exportação de ouro e 

prata e fomentava as Grandes Companhias. 

moderna: 

Ao lado da manufatura familiar, ocorreu o advento do que viria a ser a empresa 

"No princípio, esta era meramente uma associação temporária de 
pessoas que reuniam seus esforços e seu capital num empreendimento 
ou viagem comum, assegurando para si preços sem concorrência na 
compra e venda dos produtos resultantes (. . .) No século XV, os 
Merchant Adventures (mercadores que vendiam tecidos da Inglaterra 
na Europa) uniram-se numa federação informal que, com o passar do 
tempo, foi se tornando mais coesa. Até que, com a Companhia 
Muscovy em 1555 e a Companhia Holandesa das Índias Orientais em 
1602, o capital envolvido deixou de estar com comprometido com 
uma única viagem ou atividade em particular e passou a constituir um 
esteio permanente das operações. Na mesma época, à mui duradoura 
Companhia das Índias Ocidentais (1600-1874) foi criada e, em 1670, 
a Gentlemen Adventures Trading - cujo nome charmoso foi mudado 
depois para Hudson 's Bay Company (. . .). Cada uma destas 
companhias recebia um monopólio comercial em sua área de escolha 
ou preferência. Cada uma delas precisava resistir, pela força armada 

32 GALBRAITH, J. Kenneth. Ob. cit., p. 33- 34. 



ou pela ameaça desta às incursões de outros monopólios nacionais 
similarmente dotados. A grande empresa moderna nasceu como um 
instrumento de comércio, mas também - e em igual medida - de 
guerra. "33 

34 

E esta era a situação: cada Estado possuía sua Grande Companhia, seu monopólio 

nacional, que não sofria concorrências e sustentava seu aparato burocrático, e que apenas 

concorria com outras companhias de outros Estados. Em contrapartida, "entre 1500 e 1789 o 

estado na Europa ocidental apenas interferia distanciadamente na vida de seus cidadãos."34 Se 

o Estado interferisse na economia ou "vida privada" (a distinção público-privado vivia com o 

Estado liberal) fazia apenas para assegurar o monopólio; jamais como um agente ativo. 

Interferia do mesmo modo que são legitimadas as intervenções no Estado Liberal: para manter 

as regras do jogo. Apenas o jogo em um é o mercado, e no outro o monopólio. 

Se quisermos continuar com uma figura, o rei conseguiu a soberania política e os 

burgueses a soberania no plano econômico. As grandes companhias eram a "summa potestas" 

da vida econômica. 

Vê-se, pois que o conceito clássico de soberania - agora sem figuras - era um 

conceito eminentemente político, sem nenhuma conotação econômica. Para esta esfera, existia 

um outro poder. Este poder (voltemos a utilizar figuras) aliou-se ao poder político parta ambos 

se reforçarem e conquistarem a soberania, cada qual em sua atividade como bem recomendava 

o trato. Porém, um acordo não pode ser eterno. 

5.5. Do Estado Liberal 

33 GALBRAITH. J. Kenneth. Ob. cit., p. 38-39. 
34 BURNS, E. Mcnall e outros. História da Civilização Ocidental. V. lI. RJ, Globo, Rio de Janeiro,1986, p. 

426. 
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Não cabe fazer aqui nenhuma análise do Estado liberal. Do ponto de vista da 

soberania, o conceito absoluto não permanece inalterado. É sem dúvida a época que surge a 

tolerância, as limitações do poder político e a tripartição dos poderes, que culminaram no 

advento do conceito relativo e até da negação da soberania. Contudo, como já se discorreu 

acerca destes temas, nos limitaremos a apenas mencioná-los. 

É mister analisar, porém, que o conceito permanece livre de qualquer implicação 

econômica. 

Quando a burguesia tomou o poder, ela carregou consigo o ideal de poder prevê

lo. A previsibilidade da atividade política é uma das grandes diferenças entre o Estado liberal e 

o Estado absolutista. O constitucionalismo e as codificações expressam a limitação do poder 

político justamente por conhecer seu âmbito de atuação. No Estado Absoluto a vontade do 

soberano era a lei e a lei era promulgada quando fosse elaborada pela vontade do rei. A lei no 

Estado liberal já vem expressa, não dando margens a arbitrariedades. Embora permitisse, mais 

tarde, um crescimento do aparelho estatal, a lei inaugurava o princípio da segurança política. 

O poder deixou de ser invisível, pode-se conhecer a atividade política. Pode-se 

distinguir a esfera pública, da esfera privada. E a crença nesta distinção é um dos maiores 

princípios liberais. 

Extinguindo os privilégios e as corporações feudais, a burguesia instaura a livre 

concorrência. Com isso, ela decreta o fim da prática das grandes companhias e monopólios 

nacionais (decretando o fim da "soberania" no plano econômico). 

O Estado, com seu poder político previsto e circunscrito à esfera pública, não 

está legitimado a intervir na economia - salvo, é claro, as intervenções corretivas que 

assegurem a livre concorrência. A economia é domínio privado, cabe, exclusivamente, aos 

cidadãos e à sua livre iniciativa. 

Assim, a distinção público-privado conseguiu manter o conceito de soberania livre 

de carga econômica. Entretanto, a mesma lei que cria esta distinção, é expressão da vontade 

dos cidadãos. E, como tal, pode legitimar um crescimento do conceito. 
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5.6. Do Estado do Bem Estar Social 

o "Welfare State", nasce como reação à grande depressão de 1929 nos Estados 

Unidos, através da revolução rooseveltiana. Ainda assim, meio século antes pode-se falar deste 

Estado na Alemanha de Otto Von Bismark. 

Os economistas alemães nunca VIram com maus olhos a intromissão 

governamental. Na esteira da tradição prussiana, o Estado era eficiente e gozava de alto 

prestígio. 

Vinte e cinco anos depois, na Grã-Bretanha, a agitação de homens como H. G. 

Wells, Bernard Shaw, a Fabian Society e os sindicatos influenciaram na adoção de leis 

trabalhistas como o seguro desemprego e seguro contra doença e invalidez. É importante 

frisar, que todas essas medidas ocorreram dentro do contexto do Estado liberal. Em 1920, 

Arthur C. Pigou publicava o livro "The Economics of Welfare". "Ele afirmou que, desde que a 

produção global não diminuísse em conseqüência de tais medidas, o bem-estar econômico (a 

satisfação total proporcionada pelo sistema) aumentava com a transferência de recursos 

disponíveis e dispendíveis dos ricos para os pobres." 35 

Assim , todas as nações industrializadas seriam chamadas a prestar assistência 

médica, auxílio às famílias carentes, subsídios habitacionais, previdência social ... 

Nos E.u.A., a ortodoxia clássica não encontrava remédios para a crise de 29. O 

governo teria que intervir pelo New Deal. E para legitimar esta intervenção foi preciso 

aparecer, em 1936, "The General Theory of Employment Interest and Money" de John 

Maynard Keynes. 

35 GALBRAITH. John Kenneth. Ob. cit., p. 192. 
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Sem entrar em minúcias, a solução de Keynes era reverter a renda da poupança 

para ser gasta, aumentando o nível de emprego, em conseqüência da produção; ativando, 

assim, a economia. O Estado deveria, então, promover gastos que proporcionasse empregos. 

Conseguiu-se, pois, a legitimação econômica que tanto se precisava para justificar a 

intervenção. 

O Estado passa a assumir um papel de agente econômico ativo. Através das 

tributações que estas medidas sociais exigiram, esse papel passa a ser considerado uma 

obrigação. Como se trata apenas de redistribuição, não comprometendo a renda global, as 

empresas particulares passam a encarar, com normalidade, parceiras públicas. Portanto, Estado 

Assistencial é aquele que garante "tipos minimos de renda, alimentação, saúde, habitação, 

educação, assegurados a todo cidadão, não como caridade mas como direito político. "360 

sucesso do novo modelo foi tamanho que um grande número das constituições dos Estados 

Modernos assumem, em maior ou menor escala, a defesa dos direitos sociais. 

fatores: 

Como assinala Bobbio, a multiplicação dos direitos do homem deve-se a três 

"a - porque aumentou a quantidade de bens considerados 
merecedores de tutela; b - porque foi estendida a titularidade de 
alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem; c - porque o 
próprio homem não é mais considerado como ente genérico, ou 
homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou na 
concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como 
criança, velho, doente, etc. " 

E, mais adiante: 

"(. . .) a proteção destes últimos requer uma intervenção ativa do 
Estado, que não é requerida pela proteção dos direitos de liberdade, 
produzindo aquela organização dos serviços públicos de onde nasceu 
até mesmo uma nova forma de Estado, o Estado social. Enquanto os 
direitos de liberdade nascem contra o super poder do Estado - e, 
portanto, com o objetivo de limitar o poder - , os direitos sociais 

36 H. L. Wilensky, 1975. Apud BOBBIO, Norberto e outros. Dicionário de Política. V. L DF, Unb, Brasília, 
1993,p.416 



exigem, para sua realização prática, ou seja para a passagem da 
declaração puramente verbal a sua proteção efetiva, precisamente o 
contrário, isto é, a ampliação dos poderes do estado. "37 

38 

Ao contrário dos países comunistas, o Estado não é detentor dos meios de 

produção, mas também não se mantém como mero guardião da ordem institucional. Sua 

vocação é de agente ativo nas economia. 

''Marshall fala de alocação dos recursos baseados num sistema dual, 
onde, a par do mercado, age também o Estado. Habermas (1975) vê 
surgir uma espécie de terra de ninguém para o qual são inadequadas 
tanto as categorias do direito público como as do direito 
privado. " 38 

Assim, embora se mantivesse em ideal a distinção de público e privado; na prática, 

o domínio público adentra no privado (até pela própria demanda deste.) 

Se a soberania no Estado Absoluto representava um conceito eminentemente 

político, por se desconhecer a especificidade da esfera privada; e se no Estado liberal, a 

soberania também se apresentava como um conceito político exclusivo, por se introduzir a 

distinção para conter o poder estatal; no Welfare State a esfera privada exige sua publicização 

e o conceito de soberania se imbrica de carga econômica. O Estado chama para si funções 

econômicas. O rei quebrou o pacto e aumentou seu poder às custas do outro contratante. 

(novamente, friso que se tratam de figuras, pois, inclusive, foram os burgueses que assumiram 

o poder na história). Contudo, as cidades não iriam permitir essa transgressão; e logo iriam 

exigir a volta do pactuado. 

37 BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos. RJ, Campus, Rio de Janeiro, 1992, p. 68 e 72. 
38 BOBBIO, Norberto e outros. Oh. cit., p. 418. 
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CAPÍTULO VI 

6. AS RELAÇÕES DE PODER E JUSTIÇA EXTERNAS 

Em se tratando de relações internacionais, há um episódio dramático que ilustra 

bem a diferença entre uma abordagem idealista e outra realista. No décimo sexto ano da 

Guerra do Peloponeso - que opôs Atenas e Esparta - os atenienses decidiram incorporar para 

seu domínio a pequena ilha de MeIos. No começo da guerra, Esparta defendia a ilha, mas, 

gradualmente, perdeu interesse sobre a importância militar de MeIos. No ano 415 A.C., as 

forças atenienses cercavam a ilha e os impuseram a clássica escolha: submeter-se ou ser 

destruída. Os magistrados de MeIos foram tentar uma saída diplomática, apelando para 

considerações de uma Justiça superior. A resposta de Atenas denotava uma orientação amoral, 

típica da Realpolitik. Thucydides ilustra a tragédia do debate: 

"Athenians: We are seeking the safety ofyour state; for we wish you 
to become our subjects with least trouble to ourselves and we would 
like you to survive in our interests as well as your own. 

Melians: lt may be your interest to be our masters: how can it be ours 
to be your slaves? 

Athenians: By submiting you would avoid a terrible fate, and we 
should gain by not destroying you ... 

Melians: Surely... it would be criminal cowardice in us who are still 
Jree, not to take any and every measure before submitting to slavery. 

Athenians: No, if you reflete calmiy; for this is not a competition in 
heroism between equals, where your honor is at stake, but a question 



of self-preservation, to save you from a struggle with a far stronger 
power... The choice between war and safety is given you; do not 
obstinately take the worse alternative. The most successful people are 
those who stand up to their equals, behave properly to their superiors, 
and freat their in{eriors fairly. Think it over when we withdraw, and 
reflect once and again that you have only one country, and that its 
prosperity or ruin depends on one decison. " 
(Atenienses: Procuramos a segurança do seu Estado; pois desejamos 
que se sujeitem com um mínimo de problemas para nós mesmos e 
queremos que sobrevivam para nosso interesse e o de vocês. 

Melianos: Pode ser seu interesse em ser nossos mestres: como pode ser 
nosso em ser seus escravos? 

Atenienses: Em se submetendo, evitariam um terrivel destino, e nós 
ganhamos em não destruí-los ... 

Melianos: Certamente... seria covardia criminosa para nós que ainda 
somos livres, não tomar toda e qualquer medida antes de se submeter à 
escravidão. 

Atenienses: Não, se refletirem calmamente; pois não é uma competição 
de heroísmo entre iguais, onde sua homa está em jogo, mas uma 
questão de autopreservação, de salvá-los de uma força muito maior. .. 
A escolha entre guerra e segurança é dada, não escolham a pior 
alternativa obstinadamente. As pessoas bem sucedidas enfrentam seus 
iguais, comportam-se propriamente com seus superiores, e tratam seus 
inferiores com justiça. Reflitam quando partirmos, e de novo pois 
vocês só tem um país, e sua prosperidade ou ruína dependem de 
apenas uma decisão). 39 

40 

MeIos decidiu recusar a "oferta" ateniense. Em resposta, foram bloqueados por 

meses sem suprimentos, até que invadidos, postos a morte todos homens adultos capturados, 

as mulheres e crianças vendidas como escravos e, por fim, Atenas colonizou a ilha. 

Com esse exemplo, podemos nos purgar da tentação de submeter as relações de 

poder entre Estados sobre qualquer consideração acerca de Justiça. Não que esta inexista, 

contudo, as nações parecem esquecê-la. 

39 COULOUMBIS, Theodore A. e WOLFE, James H. Introduction to International Relations: Power and 
Justice. Prentice-Hall, New Jersey, 1986, p. 49. 
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o conceito de "Balance ofPower", equilíbrio de poder não é preciso. Entretanto, 

é um poderoso ideal-tipo que ajuda a compreender as regulações dos mecanismos 

internacionais. Para nossos objetivos, pode-se extrair algumas caracteristicas: 

1 - A presença de inúmeros atores soberanos, resultando na ausência de uma única 

autoridade centralizada. 

2 - Uma distribuição desigual de poder entre os referidos atores, permitindo uma 

diferenciação dos Estados em: superpotências, potências intermediárias e pequenas nações

estados. 

3 - Conflitos e competições controlados, postos em certos limites. 

4 - A crença entre os governantes das grandes potências de que a perpetuação 

deste sistema de distribuição de poder os beneficia. 

Assim, inúmeros analistas e até filósofos como Kant entendem que o sistema 

internacional seria um sistema político primitivo, dada a ausência de uma autoridade central. 

Desta feita, tal sistema não favorece apenas as grandes nações. Conforme renomado autor: 

"(. . .) the fragmentation of world pawer and the continuous 
competition for wealth, influence, and other values results in a certain 
levei of security for large and small states alike against the designs of 
expansionist or revisionist members of international community. " (a 
fragmentação do poder mundial e a contínua competição por riqueza e 
influência, e outros valores reultam em um certo nível de segurança 
para grandes e pequenos Estados contra os desígnios expansionistas e 
revi sionistas de membros da comunidade internacional). 40 

Os juristas brasileiros conhecem um conceito similar ao de Equilíbrio de Poder: 

Sociedade Internacional. Como em Celso D. Albuquerque Mello: 

"A origem de uma sociedade no meio internacional não pode ser 
fixada em uma determinada data. 

40 COULOUMBIS, Theodore A. e WOLFE, James H. Ob. cit., p. 44. 



A sua constituição coincide com a formação das primeiras 
coletividades organizadas. Tais coletividades formadas de homens, 
por necessidade ou conveniência, estabeleceram relações contínuas 
entre si, originando a sociedade internacional e o DIP, uma vez que 
as relações só seriam possíveis existindo normas comuns às 
coletividades, ou ainda, as normas teriam sido formadas em virtude 
de uma necessidade. " 41 

42 

Desta forma, sociedade internacional caracterizaria-se pelas relações entre os 

agentes internacionais, subsistindo uma igualdade jurídica e um direito que é o direito natural. 

Semelhante concepção não traduz tão bem a existência de tensão em um delicado equilíbrio de 

tomada de decisões que a noção anglo-saxônica "Balance of Power" carrega. Talvez esta seja 

forma de expressão daquela, no entanto, nossa preferência se revela pelo menor teor de 

vaguesa que o último conceito possui (ainda que bem sutil a diferença). Ainda assim, insere-se 

no conceito maior de Sistema Internacional. 

A concepção clássica de Equilíbrio de Poder, que se expressou até a I Guerra 

Mundial, baseia-se em uma competição controlada entre as elites governamentais. A excessiva 

ideologização, o nacionalismo de massa e os crescentes avanços tecnológicos sepultaram essa 

concepção. Desde a 11 Guerra Mundial, a destrutividade ilimitada das armas nucleares, 

contribuíram para manter os conflitos sob controle, o que levava a um aparente retorno da 

concepção clássica. Aparente, porque a legitimidade governamental e os assuntos internos 

considerados vitais sofrem interferência externa. E, sobretudo, a paz, na Guerra Fria, é uma 

paz nervosa. 

Parece-nos interessante atentar como o Sistema Político Mundial conviveu com 

diferentes modelos de "Balance of Power", denotando assim que os modelos reais e atuais não 

se colocam como absolutamente necessários. Comece-se com a concepção Clássica. 

41 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 1° vol., RJ, Freitas Bastos, Rio 
de Janeiro, 1979, p. 25-26. 
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6.1. Do Modelo Oligopolar ou Clássico 

Corresponde historicamente ao período compreendido entre os anos 1815-1914 e 

supõe a inexistência de organização regional ou universal (como a ONU ou a OEA), 

funcionando com, no mínimo, cinco grandes Estados. As alianças são específicas e de curta 

duração e não possuem conotação ideológica. Os conflitos grandes tendem a ser limitados e as 

guerras entre pequenos não podem se incompatibilizar com os interesses das grandes nações. 

As leis internacionais são oraticadas. 

6.2. Do Modelo Bipolar 

As duas superpotências são aliadas, protetoras e controladores de um número de 

nações menores pertencentes ao seu bloco. Há nações que preferem não se alinhar, mas 

pertencem a periferia. 

É preciso frisar a importância do arsenal nuclear. Este permitiu sofisticar e elevar a 

destruição a um grau jamais sonhado: destruição do planeta inteiro. Este sistema vive, pois, no 

medo de uma guerra total; por isso, os conflitos precisam ser mantidos abaixo de um 

determinado nivel. 

Cada bloco procura subordinar as Nações Unidas a seus objetivos e subordinar o 

bloco rival aos objetivos das Nações Unidas. Esta por sua vez, é fortalecida pelas nações não 

alinhadas na esperança de pôr em cheque este mecanismo. 

Mas a Guerra Total não é ameaça vazia, pois deverá ser empregada para evitar a 

dominação do sistema internacional pelo bloco ríval. 
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6.3. Do Modelo de Multiblocos 

Parece ser uma variante do modelo oligopolar, mas decorre de uma bem sucedida 

integração político-econômica dos continentes. Visualiza-se, assim, grandes regiões como a 

América do Norte, América do Sul, Europa Ocidental, Europa Oriental e Rússia, quiçá África, 

Oriente Médio, Oceania e Ásia. É cedo, ainda, para se especular se o mundo caminha para esse 

modelo. 

6.4. Do Modelo da Fragmentação Nacional 

Movimentos separatistas baseados na etnia, na raça ou na tribo poderiam destruir 

a coesão política representada pelo Estado (multiracial, multireligioso, multilingue) Moderno. 

Tal sistema, indubitavelmente aumentaria os conflitos em grau e número. 

6.5. Do Pós-Guerra Nuclear 

Menos um modelo de sistema de poder e maIS um pesadelo, aqUI os 

remanescentes teriam de lutar por alimentação e medicamentos. O medo da contaminação 

radioativa iria levar cidadãos sadios a temer e odiar os contaminados como vermes a serem 

exterminados. 

6.6. Do Modelo Monopolar ou Hierárquico 
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Este modelo acena para uma estrutura piramidal, com um centro único de 

decisões válidas para todos o globo. Poderia se formar por uma via autoritária ou democrática. 

Pelo primeiro, ter-se-ia uma espécie de Império Romano Universal que conquista e submete, 

com sucesso, a todos. Pelo segundo, um organismo como a ONU consegue se afirmar 

legitimamente como centro das decisões, com a anuência dos demais atores internacionais. Em 

ambos os casos, não seria, necessariamente, um sistema estável. Sofreria, com certeza, de 

tendências separatistas, o que poderia redundar em uma Guerra Civil Global. 

Poder-se-ia falar de vários outros modelos menores, como o da Segurança

Coletiva - um tanto idealista por crer que os Estados voluntariamente seguiriam os princípios 

da ONU - e o da Proliferação Nuclear - em que, devido à emergência de várias nações 

nucleares, iria se viver um clima de tamanha tensão, que os Estados buscariam reduzir o 

contato entre si, incluindo o comércio. A lição que se deve extrair é que tais sistemas possuem 

um ponto em comum. Todos são norteados por líderes (que são homens) que tomam seus 

instintos de auto-preservação como base para as relações. 

Já Kant anunciava que as relações externas podem ser comparadas ao estado de 

natureza hobbesiano. E é dentro dessa perspectiva que nos próximos capítulos analisaremos a 

"summa potestas". Investigaremos o comportamento da soberania entre poderes soberanos. 
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CAPÍTULOvn 

7. INTERESSE NACIONAL 

o Interesse Nacional é uma questão estreitamente relacionada com soberania. Esta 

reveste aquele de força - pois se acredita que vem a ser sua expressão - e aquele procura se 

manter em consonância para o fortalecimento ou, ao menos, manutenção da soberania. 

Todavia, ao contrário do ponto de vista interno, quando se procura assegurar o Interesse 

Nacional (que vem a ser a tarefa do tema abordado) nas relações internacionais, a soberania 

não pode mais agir por imperativos, mas se utiliza de outras técnicas mais sutis, sobretudo a 

negociação. Entre os seus, o Estado Contemporâneo recorre a medidas de estratégia, resolve 

usar sua inteligência, ao invés da força. 

Para a definição de Interesse nacional, há uma divisão de opiniões, entre aqueles 

que acreditam que ele pode ser posto objetiva e racionalmente e outros que o vêem como uma 

luta entre inúmeras preferências subjetivas. Os primeiros, identificam interesse nacional como 

ciência; o segundo grupo, como arte. 

A primeira escola de pensamento, cujas origens remontam a Platão, é vista como 

elitista. O interesse público é definido pelo rei-filósofo e suas principais caracteristicas podem 

se resumir no seguinte: 

"1. Wise andwell-injormed decisions can be made by ajew carefully 
selected individuais who have been expressly trained to think in terms 
of the collective good 



2. These few individuais, who possess awesome and unchecked power, 
wil/ not be corrupted by this power. 
3. Once socially optimal decisions have been made, they can be 
implemented effectively by loyal, well-trained, and obedienl 
bureaucracies. " 
(1. Decisões sábias e bem informadas são feitas por indivíduos seletos 
que foram treinados para pensar em termos de bem comum. 
2. Tais indivíduos, que detêm um poder enorme e inconteste não se 
corrompem por ele. 
3. Uma vez que decisões sociais foram tomadas, podem ser 
implementadas por uma burocracia obediente e bem treinada).42 
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o pai da segunda escola, tida como democrática, é Aristóteles. O bem comum 

pode ser melhor definido pelo processo democrático. Esta opção não implica, de maneira 

necessária, na crença na "Sabedoria Popular". Apenas assume, uma vez que as medidas 

tomadas vão ser aplicadas aos súditos, que estes devem poder, eles mesmos, formulá-las. 

Caracterizam-se pelo seguinte: 

"I. The collective interest cannot be arrived at abstractly and 
scientifically. It involves individual and group preferences, which are 
normally subjective and pluralistic. Therefore, there are no 
universally acceptable standards for selecting useful, effective, wise, 
or prudent policies. 
2. In such a world of subjelive pluralism, the collective interesl can 
best be equated with the wil/ of the majority, fairly and jreely arrived 
at, on an issue-by-issue basis. 
3. Public-interest decisions, once made and implemented, are nol 
sacred They are subject to review, revision, or reversal on the basis 
of public dialogue. " 
(l. Não se pode determinar o interesse coletivo abstrata e 
cientificamente. Envolve preferênciasgrupais e individuais que são 
subjetivas e plurais. Daí, não há critérios universais para selecionar 
políticas sábias, úteis, efetivas ou prudentes. 
2. Em um mundo de pluralismo subjetivo, o interesse coletivo pode ser 
melhor equacionado pela vontade da maioria, justa e livremente 
elaborada. 
3. As decisões de interesse público, uma vez formuladas e 
implementadas, não são sagradas. Podem ser sujeitas à revisão, 
baseada no diálogo público. )43 

42 COULOUMBIS, Theodore A. e WOLFE, James H. Oh. cit., p. 107. 
43 COULOUMBIS, Theodore A. e WOLFE, James H. Oh. cit., p. 108. 
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Entretanto realisticamente, o interesse nacional apresenta-se como uma síntese de 

ambos os aspectos. Sem qualquer dúvida, até a mais democrática forma de Estado apresenta 

uma oligarquia política. Ainda assim, as decisões precisam de legitimação: justificam por se 

relacionarem com interesse nacional ao menos. O critério elitista se impõe, mesmo porque o 

interesse nacional não é definido tão somente pela nação. 

7.1. Do Papel da Ideologia 

Oriunda da academia, surge a questão se a ideologia determina as decisões de 

interesse nacional dos Estados. A opção ideológica determina as políticas de relações externas? 

Ou, quem sabe, vice-versa? As ideologias elaboram sistemas consistentes de idéias, oferecendo 

explicação, predição e prescrição das relações políticas e econômicas em uma sociedade. Se 

para o marxismo a infra-estrutura econômica determina as superestruturas, nas democracias 

ocidentais ocorre um certo consenso em tomo de valores políticos, morais, sociais e até 

estéticos. 

Assim, pode-se formular a pergunta como o marxismo explica e prediz as 

decisões tomadas pela extinta União Soviética? E como o liberalismo, em sentido amplo, 

prediz as decisões das democracias ocidentais? 

As escolas realistas enfatizam o papel do interesse nacional mais do que a 

ideologia. Apontam, como exemplo, as disputas envolvendo os regimes comunistas entre si, 

como inexplicáveis pela justificação de interpretações conflitantes do marxismo-Ieninismo. 

Desta feita, o comportamento soviético tem origens no expansionismo da Rússia Czarista. A 

política de portos quentes e de países periféricos amistosos sempre permeou a extinta URSS. 

Mesmo assim, o procedimento de radicalizar essa ótica também não é correto. As 

ideologias não se resumem em meras justificações racionais para propaganda. A melhor 
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posição revela-se em adotar o meio-termo: aceitar que a Ideologia e o Interesse Nacional 

interagem na formação das decisões de políticas externas. 

7.2. Da Extensão 

Hans Morgenthau afirma que interesse e poder são os fins e os meios da política 

internacional. A preservação da identidade fisica relaciona-se com a manutenção da integridade 

territorial do Estado. A preservação da identidade política relaciona-se com a preservação dos 

regimes políticos, como na competição democrática. E a preservação da identidade cultural 

relaciona-se com as normas étnicas, religiosas, sociais e idiomáticas dentro de uma nação.44 

Para a consecução e persecução de tais objetivos, os líderes governamentais derivam daqueles 

suas políticas, por mais esdrúxulas que possam ser. 

Em virtude, pois, de todos esses fatores, a determinação de interesse nacional 

toma-se por demais complexa. Resulta de um enorme conflito, e não é um ideal alçado 

abstrata e cientificamente. 

Se se puder falar de princípios, o interesse nacional é pautado não por critérios 

impessoais como moralidade e Justiça, mas pela demonstração da Maior Vantagem dentro das 

limitações da Prudência. Ao líder é facultado mentir, roubar, matar em prol do bem de seu 

país. 

Segundo Morgenthau, o interesse nacional é uma grande abstração. As políticas 

externas são justificadas por critérios moralísticos, legalísticos e realísticos. 

"American intervention in Vietnam in the 1960s was justified 
moralistically on the ground that the United States was honoring a 
commitment toward a friendly, noncommunist country. lt was justified 
legalistically in the sense that it was a response to the South 
Vietnamese government's formal request for military assistance. 

44 MORGENTHAU, Hans 1. Dilemmas of Politics. University of Chicago Press, 1988, p. 65, Apud 
COULOUMBIS, Theodore A. e WOLFE, James H. Ob. cito 



Finally, intervention was justified realistically on the basis that it 
maintained the balance of power in Indochina and safeguarded a 
friendly goverment in a strategic area against unfriendly and 
agressive elements. " (A intervenção americana no Vietnã nos anos 60 
foi justificada moralisticamente com base que os EUA estavam 
honrando um compromisso com um país amigo e não comunista. F oi 
justificada legalisticamente no sentido de ser a resosta ao pedido de 
ajuda militar do governo sul vietnamita. Finalmente, justifica-se 
realisticamente com base que manteria o equilíbrio de poder na 
Indochina e salvaguardava um governo aliado, em uma área 
estratégica, contra elementos inimigos e agressivos. t 5 
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Contudo, a pergunta persiste: Qual o critério que a soberania adota para 

implementar ou abandonar suas decisões de política externa? 

7.3. Da Busca de um Critério Definidor 

James H. Wolfe salienta dez critérios, dentre os quais os já mencionados critérios 

ideológico, moral e programático. Com sutil variação de tema, o soberano pode se pautar 

pelos seguintes: 

- Do avanço profissional: o interesse em jogo é o pessoal; busca-se o crescimento 

profissional. 

- Do Partido: defende-se o interesse do partido. 

- Da Burocracia: defende-se o interesse da organização de que foi recrutado. 

- Da Etnia: defende-se o interesse da raça. 

- Da Classe: defende-se o interesse da classe social. 

Contudo, os mais interessantes são: o critério da dependência externa e o critério 

operacional. 

45 COULOUMBIS, Theodore A. e WOLFE, James H. Ob. cit., p. 117. 
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Pelo primeiro, salienta-se a concepção que, em países pequenos e médios, 

"protetores" estrangeiros interferem na definição de Interesse Nacional. Gostaríamos de 

lembrar, que a referida influência não se exerce exclusivamente sobre Estados fracos. Mesmo 

nações mais fortes não podem escapar ao jogo internacional de pesos. A soberania sempre teve 

de se conformar com limites, até mesmo como estratégia para sobreviver. O jogo de pesos e 

contrapesos não é novo; novas são as regras da Globalização da Economia que impõem uma 

certa limitação à soberania. 

O critério operacional subdivide-se em dois. Pelo estilo sinóptico, o soberano 

revoluciona: introduz novas metas, cria grandes instituições, etc. Seria o caso daquele que 

declara guerra, suprime a taxação, cria um instituto de seguridade social ... 

Pelo ponto de vista incremental, o operador é mais cauteloso. Experimenta 

medidas pequenas e de pouca repercussão, tendo em vista o método da tentativa e erro. Por 

isso, o incrementalista prefere aprimorar a legislação, as práticas e as instituições já existentes, 

ao invés de pôr todas as conquistas e vícios anteriores e começar do zero. Não pretende ser 

um marco divisor na história da sociedade. Seria o caso de aumentar ou diminuir programas de 

auxílio militar e econômico a estados estrangeiros, engajar-se mais ou menos em conflitos já 

existentes (mas jamais entrar ou sair). 

Portanto, percebe-se a quantidade de considerações que pesam sobre a definição 

de Interesse Naciona1. Importa realçar que se desconsiderou a força psicológica decisiva dos 

nacionalismos - preferimos arbitrariamente incluí-los na ideologia - como elemento informador 

e de pressão por ser de incerta medida. 

Tomada em seu aspecto político e dinâmico, a soberania é um ente abstrato e 

conflitivo que profere o Interesse Nacional. Uma decisão por demais importante a ser tomada 

por um ente - sem sombra de dúvida - tão conturbado. Resta analisar se a expressão que põe 

em prática e sintetiza o interesse nacional, passa também por um processo - repetindo para 

enfatizar - tão conturbado. 
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CAPÍTULOvm 

8. A POLÍTICA EXTERNA 

Partindo de uma definição simples, política externa é a interação entre os objetivos 

nacionais e os meios empregados pela soberania para alcançá-los. Salientamos que a 

generalidade de tal proposição é proposital. Inexiste qualquer teoria geral de política externa. 

Desta feita, para esmiuçá-la trataremos de seus problemas. 

8.1. Das dificuldades de formulação 

Robert. L. Wendzel em seu livro "Relações Internacionais" aponta dez limitações 

e obstáculos: 

1 - Generalização Abstrata. 

2 - Objetivos incompatíveis e Políticas Inconsistentes. 

3 - Eventos Imprevisíveis e o Fenômeno da Bola-de-neve. 

4 - Influência do Passado. 

5 - F alta de Empatia. 

6 - Julgamentos Antecipados. 



7 - Eventos Inter-relacionados. 

8 - Efeitos Diferenciais. 

9 - Insuficiência de tempo. 

10 - Avaliação. 
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Por Generalização Abstrata, o autor entende a formulação de objetivos em termos 

por demais abstratos como "a defesa da Democracia"" "oposição ao colonialismo", "apoiar a 

paz", etc. Semelhante abordagem encerra algumas deficiências. 

o substantivo de tais slogans não encerra um conceito unívoco e sonegam ao 

formulador da política em idêntica proporção o que revela. "Seu mundo (do formulador da 

política) é o da especialidade prática e não o das generalidades abstratas".46 

Ademais, também simplifica drasticamente a realidade analisada. Passa por cima 

de fatores sutis e, ao mesmo tempo, relevantes. Tende, pois, a estratificar uma política que é 

dirigida a uma realidade dinâmica. 

Por fim, tais fórmulas, para obter adesão popular, procuram ser curtas, mas 

também carregadas com apelo moral. A questão passa, inevitavelmente, a se influenciar por 

uma forte descarga emocional. O problema toma-se uma luta do bem contra o mal; 

impossibilitando, assim, qualquer tentativa de negociação e acordo sob pena de traição. 

Freqüentemente, por ingenuidade ou por obter apoio popular, o Estado formula 

como política externa todas aquelas medidas que o "salvariam", sem se aperceber que pode 

estar propondo políticas inconsistentes para realizar objetivos incompatíveis. 

É o caso de um objetivo invalidar o outro. Em 1948, o Chanceler alemão 

Adenauer perseguiu a reconstrução econômica da Alemanha e pretendia sua reunificação. 

"Admitia a necessidade de ajuda externa e compartilhava das 
preocupações dos americanos em relação à ameaça soviética; 
consequentemente, Adenauer adotou o que lhe pareceu mais lógico: 
alinhamento com o Ocidente. A economia progrediu rapidamente em 

46 WENDZEL, Robert L. Relações Internacionais. DF, EdUNB, Brasília, 1985, p. 236 



decorrência do grande volume de ajuda econômica, especialmente 
através do Plano Marshall. "47 
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Mas com uma Alemanha alinhada ao Ocidente, os russos se viram obrigados a se 

proteger instalando tropas para conservar a República Democrática Alemã. Quanto mais 

próximo Adenauer chegava de restruturação econômica, mais distante ficava da reunificação. 

Aprender toda uma realidade é uma tarefa impossível. Há eventos que 

simplesmente ocorrem e mostram-se imprevisíveis. O problema se agrava se os efeitos tomam

se cumulativos, desenvolvendo o conhecido fenômeno da bola-de-neve. O exemplo a seguir é 

elucidativo: 

O Presidente Nasser do Egito, devido à inferioridade militar, não ousava desafiar 

Israel. Todavia, em 1966, ocorre um golpe de estado na Síria e os novos dirigentes pretendem 

a libertação da Palestina. Fomenta então, um ataque pela guerrilha Al-Fatah em Israel pela 

Jordânia. Os Israelenses destroem Samu na Jordânia, para destruir uma base de guerrilheiros. 

Havia um acordo de defesa mútua entre Egito e Síria. Os demais países árabes estavam 

lançando provocações pelo envolvimento egípcio na guerra civil do Iêmem, matando árabes 

em vez de israelenses. Israel mobilizou um efetivo militar na fronteira síria para alguma 

operação, caso não cessasse as hostilidades. Não havia clima entre os árabes para o Egito 

permanecer de fora. E, um mal entendido entre as forças egípcias e as da ONU, levou em 5 de 

junho de 1967 à Guerra dos Seis Dias. 

A experiência histórica de uma nação influencia as opções à disposição do 

formulador da política. 

"Essa é a diferença fundamental entre a posição do responsável pela 
formulação da política e a situação daqueles que não são obrigados a 
tomar decisões. Estes podem se dar ao luxo de questionar o critério 
de certas resoluções anteriores e de rejeitar totalmente o passado. 
Aquele é obrigado, pela própria natureza dos eventos, a aceitar o fato 
de que certas decisões foram tomadas, cabendo-lhe agora continuar a 
partir desse ponto. "48 

47 WENDZEL, Robert L. Oh. cit., p. 238 
48 WENDZEL, Robert L. Oh. cit., p. 249. 
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Faz-se mister também que o formulador da política vença a "resistência à 

empatia". A situação deve sofrer análise segundo o ponto de vista de cada uma das partes. A 

falta de empatia pode resultar em políticas desastrosas. É o caso da Doutrina Eisenhower. 

Sob o pretexto de defender as nações solicitantes contra as agressões armadas do 

comunismo internacional, os EUA pretendiam ocupar o vazio deixado pela saída dos ingleses e 

franceses no Oriente Médio. Ora, nada mais remoto a um árabe do que um ataque de uma 

nação comunista, quem atacou foram a Inglaterra, a França e Israel. Era uma clara 

demonstração de força que gerou uma antipatia. 

O formulador de política deve também evitar julgamentos pré-concebidos. Deve 

prevenir o julgamento antecipado em função da credibilidade de suas fontes de informação, da 

interpretação dos dados, das intenções e objetivos e capacidades das diversas partes. 

Outra questão perturbadora é que raramente um evento é conseqüência de uma 

única causa. Uma dada política afeta mais de um destinatário. A interação dos eventos é o 

outro lado da moeda do efeito bola-de-neve. 

Há que se lembrar que todas as decisões implicam em custos e beneficios. Uma 

mesma decisão produz efeitos diversos. Há que se ponderar os dois. 

A decisão americana de desembarcar os fuzileiros navais, quando da crise libanesa, 

baseava-se em alguns beneficios: a) demonstrar a Nasser que havia limites para a tolerância 

americana; b) manifestar aos russos a força americana e c) indicar aos árabes que os soviéticos 

não iriam acudi-los. 

Mas os custos foram: a) legitimar as acusações de Nasser que a crise fora um 

pretexto para a intervenção ocidental; b) o desembarque reuniu o mundo árabe em torno de 

Nasser; e c) surgiu e se difundiu a idéia de um colonialismo americano. 

Geralmente ocorre que os eventos acontecem muito depressa. O formulador de 

política não dispõe de tempo suficiente para analisar o problema detidamente. Há, portanto, 

uma luta contra o tempo e contra a leviandade de decisões apressadas. Deve, pois, oportunizar 
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esforços para aumentar a eficiência na utilização do tempo, buscando ocasiões de reflexão. 

Entretanto, tais ocasiões devem somente serem desfrutadas por si mesmo. Os demais agentes 

envolvidos não podem usufruir do tempo. É preferível, assim, uma decisão em parte acertada, 

à passividade. 

Todas essas questões devem ser avaliadas no total do empreendimento. 

"Cada deliberação abrangente e cada opção específica devem ser 
cuidadosamente examinadas quanto à excessiva abstração ou 
generalização; harmonia com a política remanescente; coerência nas 
atividade de implementação; flexibilidade no atendimento das 
eventuais contingências - tendo em vista possibilitar, o mais possível, 
o controle dos eventos -; reconhecimento das limitações de 
conhecimento e de influência das partes envolvidas; necessidade de, 
considerando a herança do passado, levar em conta as restrições de 
uma opção futura, não se deixando, contudo, limitar pelo status quo; 
importância de serem evitadas as distorções que os preconceitos 
geram na ação e na informação, concessão de maior espaço de tempo 
possível para análise do significado da atuação e da informação; 
reconhecimento da característica de inter-relação na origem de certas 
políticas; aceitação de um possível efeito diferencial resultante das 
decisões; estabelecimento de uma real percepção de todos os 
participantes envolvidos na situação. " 49 

8.2. Dos Instrumentos de Implementação 

Para pôr em funcionamento sua política externa, os Estados se utilizam de 

diversos instrumentos. Por vezes, a relação custo-beneficio não compensa e os meios se 

apresentam por demais desastrosos, sendo mais vantajosa a opção de abrir mão da política. No 

entanto, há sempre o cuidado em evitar que o Estado sempre acabe se subtraindo do contexto 

internacional. Por diversos modos, instrumentos que, à primeira vista pareçam desvantajosos 

em relação aos fins propostos, asseguram o não obscurecimento da soberania. 

49 WENDZEL, Robert L. Oh. cit., p. 265. 
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A guerra é uma das formas de implementação de política. Sem dúvida, parece-nos 

a mais extrema. Porém, faz-se necessário frisar que ela não se reduz à constatação de uma 

mera natureza bélica do ser humano. "O homem é mau, por isso existem as guerras". Tal 

reducionismo é ingênuo e não permite ver a guerra como uma forma fantástica - e muito eficaz 

- de resolução de conflitos. Não obstante o terror que trazem, as guerras podem ser calculadas 

e friamente implantadas. O pacifismo que se limita a tão somente negar a guerra está fadado ao 

fracasso. Requer que ele dirima os conflitos que aquela última se propõe a resolver. Do 

contrário, a necessidade de resolver a causa não é realizada, mas esquecida. E a causa 

permanece. Portanto, institutos alternativos - que veremos adiante - são prementes. 

Conforme vimos, deve-se inserir no cálculo da utilização do poder militar os 

avanços tecnológicos - no que diz respeito às armas nucleares - que tendem a classificar os 

conflitos como derradeiros. 

Assim, a utilização da força militar, a sua ameaça ou mesmo a sua esquiva são 

técnicas de implementação de política. Entretanto, 

"Não é de se surpreender que às vezes os formuladores de política 
percam de vista o importante fato de que a vitória militar pode não 
ser o objetivo final da guerra. É preciso ter em mente que o mundo 
continua depois de terminado o conflito (é o que se espera), de modo 
que as guerras deverão ser travadas com vistas ao atingimento de um 
objetivo político racional. " 50 

Tal é a importância estratégica das forças armadas: a) O instrumento militar pode 

nem mesmo ser posto em movimento, o mero status de potência militar já provoca o resultado 

desejado. b) Ainda que utilizada, pode ser de forma não violenta. Ocorre no contexto de uma 

negociação e cada movimento serve para comunicar a capacidade e intenção do agente. c) 

Pode ocorrer em função de um incidente específico que se concretize em uma operação militar 

única. Dessa forma, há um certo grau de violência, mas se evita a guerra. É Violência Limitada 

que se diferencia de Guerra Limitada. 

50 WENDZEL, Robert L. Ob. cit., p. 179. 
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Robert L. Wendzel afirma que a propaganda é uma forma de implementação de 

política. "O propagandista geralmente utiliza uma série de fatos cuidadosamente selecionados, 

muitos deles verdadeiros, tentando ordená-los de modo a provocarem o máximo de influência 

favorável na audiência-alvo." 51 

Pode-se utilizar da televisão, panfletos, rádios, artigos e editoriais de jornais, 

intercâmbios culturais, seminários, vazamento de informação, etc. 

A comunicação de massas atua sobre as emoções. Por isso, as mensagens são 

simples e devem despertar um interesse direto no público alvo. Ainda assim, esse autor ressalta 

que a propaganda, por mais eficaz que seja, pode intensificar as influências, mas raramente 

alcançar um objetivo determinado por si só. 

A transmissão de informações entre nações também é uma forma de 

implementação de política. Pode-se ampliar esse conceito, porque qualquer ação no contexto 

internacional gera um fornecimento de informações. 

É necessário que a mensagem não seja interpretada indevidamente. Um exemplo 

dessa exigência ocorreu no final de novembro de 1974 quando o Presidente Ford viajou para a 

Rússia para ter com o Secretário do PCUS, Leonid Brejnev, uma conferência de cúpula em 

VIadivostok. Assim, poderia se insinuar aos chineses, erroneamente, uma posição americana 

favorável aos russos no conflito sino-soviético, uma vez que VIadivostok fazia parte da região 

que o Tzar havia usurpado dos chineses no século XIX. Para que a China não concluísse uma 

tendência americana, o Secretário de Estado Kissinger teve de visitar Pequim. 

No entanto, entre todas as formas, a negociação diplomática é, de longe, a mais 

civilizada e constitui uma via discreta. 

Pode ocorrer pelo entendimento direto que: 

"faz-se em caráter avulso ou no quadro da comunicação diplomática 
existente entre os dois Estados, e tanto pode desenvolver-se oralmente 

51 WENDZEL, Robert L. Ob. cit., p. 206. 



quando - o que é mais comum - por meio de troca de notas entre 
chancelaria e embaixada. " 52 
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Pode ocorrer a desistência ou a aquiescência das pretensões de um, ou a transação 

entre ambas as pretensões. 

Pode-se dar pela mediação de um ou mais Estados. Esta pode ser oferecida ou 

solicitada, mas é ato essencialmente amistoso e o mediador não procura impor sua vontade. 

Os bons oficios são: 

"a tentativa amistosa de uma terceira potência, ou de vanas 
potências, no sentido de levar Estados litigantes a se porem de 
acordo. Podem ser oferecidos, pelo Estado ou Estados que procuram 
harmonizar os litigantes, ou podem ser solicitados por qualquer 
destes ou por ambos. 
O Estado ou Estados que os oferecem ou que aceitam a solicitação de 
os exercer não tomam parte direta nas negociações, nem no acordo a 
que os litigantes possam chegar: sua intervenção visa apenas pôr em 
contato os litigantes ou colocá-los num terreno neutro, onde possam 
discutir livremente. " 53 

A Conciliação é uma variante da mediação por possuir maior aparato formal e vir 

consagrada em bom número de tratados. Há uma Comissão de Conciliação integrada por 

representantes dos Estados em conflito e de um Estado neutro. Cada litigante escolhe dois 

conciliadores - sendo um da mesma nacionalidade - e esses quatro escolhem o quinto 

membro. 

Pelo Sistema de Consultas, ocorre a previsão (expressa em tratado) de encontros 

periódicos para tratar de reclamações mútuas, buscando solucionar suas pendências. 

De forma preliminar, Rezek ressalta o papel das Comissões de Inquérito. Visam 

"apurar fatos ainda ilíquidos, de modo que se prepare adequadamente o ingresso numa das vias 

de efetivação do conflito." 54 

52 REZEK, 1. F. Direito Internacional Público. SP, Saraiva, 2. ed., São Paulo, 1991, p. 342. 
53 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. SP, Saraiva, São Paulo, 1970, p. 275. 
54 REZEK, J. F. Ob. cit., p. 347. 
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Hildebrando Accioly salienta ainda o papel dos congressos ou conferências 

internacionais quando a questão é plúrima e envolve vários Estados. 

Todavia, o principal instrumento de implementação de política é o econômico. 

Poder-se-ia argumentar que está presente em todas as outras formas de implementação de 

política e, portanto, mencioná-lo não acrescenta nada de novo. Contudo, não aponta duas 

formas de sua utilização: através do comércio externo e do auxílio econômico. Há que se 

salientar também que as opções do soberano se reduzem na proporção direta da força da 

economia do Estado e na proporção inversa das pressões internas que o impedem de recorrer a 

medidas mais efetivas. 

Pela ajuda externa, há a transferência de dinheiro, créditos, bens ou assistência 

técnica de um país para outro. 

"Nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, os países europeus 
concediam com freqüência empréstimos a 'povos atrasados' como 
um meio de assegurarem uma base colonialista. Subsídios em 
equipamentos e em dinheiro eram componentes regulares das 
alianças militares. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados 
Unidos concederam vultosos empréstimos a cerca de vinte países. " 55 

As principais categorias de programas de ajuda externa são: 

1 - Assistência ao desenvolvimento; 

2 - Assistência militar; 

3 - Assistência técnica. 

Deve-se atentar para que o Estado beneficiado seja amistoso e passível de 

gratidão. Entretanto, um Estado soberano raramente é grato e mantém-se fiel apenas quando 

convém. Como não há nenhum mecanismo de comprometimento, não há que se falar em 

fidelidade. O poder é uma amante traiçoeira. 

"O comércio internacional é um fator de grande importância nos 
cálculos do formulador de política. O volume de bens, serviços, 
recursos e capitais intercambiados internacionalmente continua a 

55 WENDZEL, Robert L. Ob. cit., p. 171. 



crescer, e se torna cada dia mais óbvio que os diversos problemas 
econômicos têm implicações de alcance mundial. Devido à existência 
de uma série de interdependências e vulnerabilidades econômicas, 
têm-se uma infinidade de situações em que poderão ocorrer 
oportunidades para o exercício da influência. " 56 
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o autor citado salienta que o principal instrumento da política de intercâmbio são 

as tarifas aduaneiras. Trata-se de uma receita adicional que pode se propor a resguardar a 

indústria nacional ou desencorajar o consumo. Todavia, tais medidas repercutem no plano 

externo, uma vez que podem ser utilizadas como fator de pressão econômica a um outro 

Estado. 

Assim, quanto mais elevada for a tarifa, tanto mais elevados serão os preços; o 

produto se toma, então, menos competitivo. Dessa forma, para evitar a queda das vendas, o 

produtor estrangeiro vê-se obrigado a modificar a sua política, segundo o arbítrio daquele que 

impôs a tarifa. 

No entanto, o oposto também pode ocorrer. Uma dada estrutura tarifária pode 

premiar a política externa de um outro Estado. Mantém-se, pois, um tratamento diferencial em 

troca de uma certa política condizente com os objetivos do país interessado. Trata-se de uma 

forma de coordenação, onde fica dificil de precisar quem manipula e quem é manipulado. 

Outro instrumento à disposição para formulação de política são as quotas. Pela 

limitação do número de itens estrangeiros que podem entrar, exerce-se pressão sobre o 

produtor externo, não mais qualitativa mas quantitativamente. Mediatamente, o preço não é 

atingido, mas à medida que se enfraquece o produtor, este se vê obrigado a mudar de atividade 

- mudança essa que influi nos preços - falir ou baixar os preços. 

Um terceiro instrumento corresponde à utilização de boicotes ou embargos. 

"O boicote é a recusa de importar. Ele pode ser seletivo, envolvendo 
determinados bens, ou ser geral, abrangendo quaisquer produtos de 
um determinado país. Há embargo quando um país se recusa a vender 

56 WENDZEL, Robert L. Ob. cit., p. 166. 



seus produtos para um outro. O embargo pode também ser específico 
ou geral. " 57 

A utilização desses instrumentos é bem difundida. 
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No entanto, faz-se necessário determinar a vulnerabilidade do país-alvo a 

manipulações do seu comércio. Deve-se analisar a extensão da dependência da economia do 

intercâmbio comercial, isto é, a percentagem da atividade em relação à economia (a 

dependência da receita comercial na exportação do bem). E, é claro, deve-se atentar para a 

possibilidade do Estado, que deseja impor essa política, de, realmente, afetar a venda do bem. 

Isto envolve considerações acerca do tamanho da economia do país-alvo, em relação á do 

Estado-manipulador e em função da economia mundial. 

"Caso um estado dependa em grande parte do comércio exterior para 
o seu desenvolvimento econômico, necessitará ele exportar produtos a 
fim de obter as divisas com as quais pagará as importações 
necessárias. Caso ele não possa exportar o suficiente, ou caso os 
preços obtidos sejam demasiado baixos (como tem ocorrido em 
muitas nações em desenvolvimento que dependem, basicamente, da 
exportação de produtos primários), ele precisará receber vultosa, 
assistência econômica ou a sua economia não progredirá. Da mesma 
forma, na extensão com que estados dependam basicamente da venda 
de um produto, como é o caso de alguns países latino-americanos, 
qualquer flutuação no volume e no preço das vendas do mesmo 
poderá ter um terrível impacto. E se a situação for tal que esse único 
produto seja exportado principalmente para um dado país, em si 
também uma situação típica, os formuladores da política desse estado 
importador poderão estar em condições de exercer uma influência 
indiscutível. " 58 

Robert Wendzel assinala outras três formas que são: a manipulação das taxas de 

câmbio; a compra antecipada; e o dumping. 

Se um Estado consegue manipular as taxas de câmbio, ele poderá afetar os termos 

do comércio do país-alvo. Tal ocorre, pois para que as nações comercializem, faz-se 

necessário uma conversão de moeda. A instituição de uma taxa de câmbio será inevitável. 

57 WENDZEL, Robert L. Oh. cit., p. 167. 
58 WENDZEL, Robert L. Oh. cit., p. 168. 
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A compra antecipada visa deixar o país-alvo sem determinados bens. Para isso, 

adquire-se, sem necessidade, todos esses bens de países dispostos a vendê-los, antes do país

alvo. 

Pelo dumping ocorre a redução artificial dos preços de determinados bens para 

forçar uma baixa no preço do mercado internacional. Isso toma esta atividade pouco rentável 

e, tanto pior se a economia do país-alvo depender de sua exportação. 

O autor salienta, ainda, que semelhantes medidas apresentam mais desvantagens 

que vantagens. Despertam hostilidade patriótica; busca-se mercados alternativos e obrigam a 

uma restruturação econômica. "Ainda que, em certos casos, a medida possa produzir, a curto 

prazo, os resultados desejados, freqüentemente seu impacto a longo prazo é insignificante ou 

prejudicial ao manipulador." 59 

Entretanto, pode-se afirmar que a soberania encontra-se "acostumada" com essas 

políticas. Estas representam as "regras do jogo" do sistema internacional. Por isso, os 

internacionalistas sempre pregaram um conceito limitado de soberania ou sua própria ausência. 

Como qualificar de soberano um Estado que se vê pego nas armadilhas expostas anteriormente 

e, graças a isso, precisa alterar sua política externa e até, não raro, sua orientação interna? A 

conclusão é óbvia: um Estado assim, não é livre. 

Contudo, o mesmo não pode ser dito dos Estados manipuladores. Sua conduta 

apresenta-se tão livre que interfere com as decisões de outros. Não se pode negar a existência 

de soberania em tais países. 

Porém, esse paradoxo é aparente. Embora se possa separar os países 

desenvolvidos dos subdesenvolvidos, a situação toma-se mais complicada ao se tentar 

distinguir os manipuladores dos manipulados. Ainda que nações militar e economicamente 

fortes tendam a ser manipuladoras, não o serão todas as vezes. Uma nação manipulada pode 

manipular outras. E não há, muito menos, uma consciência entre manipulados. 

59 WENDZEL, Robert L. Ob. cit., p. 170. 
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o Estado não deixa de ser livre, não exercendo, momentaneamente, sua liberdade. 

A soberania comporta estratégias de auto-preservação; ainda que às expensas de um beneficio. 

Ainda além: precisamente por haver soberania, é que se possibilita uma escolha, que implica 

um sacrificio, para salvaguardar a própria existência. 

Todavia, a soberania não se mostra "acostumada" com a inserção de um novo 

agente no cenário mundial: as grandes empresas. Retomando à conhecida metáfora, a 

burguesia resolve reivindicar a sua parte no trato. 
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CAPÍTULO IX 

9. A GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA 

9.1. Histórico 

Quando da I Guerra Mundial, embora mantendo sua política de deixar a Europa 

para os europeus e a América para os americanos, os EUA já eram a nação mais rica do 

planeta. Os anos que se seguiram mantiveram e alicerçaram ainda mais essa posição; tendo o 

país fechando o século como o vencedor de uma silenciosa e declarada guerra fria, e, 

sustentando-se, até mais da 1 a metade do século xx, como detentor de mais de 50% do 

comércio mundial. Ainda assim, os EUA só vieram reivindicar a efetividade de sua força, 

quando a possuíam incontestavelmente. Entretanto, nem tudo foram flores. 

Após a I Guerra Mundial, os países sentiram a necessidade de um organismo 

supranacional que assegurasse a paz, a malfadada Liga das Nações. Os americanos - que já 

eram a maior potência industrial, voltaram para sua política de fundo de quintal, tendo 

terminado seus afazeres na Europa. 

O órgão europeu fracassou, bem como a paz almejada. 

Seguiu-se, pois, uma sangrenta 11 Guerra Mundial, tendo novamente uma 

participação americana, agora mais decisiva que nunca. Acabado o conflito com a vitória 
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aliada, a Europa enterrara de vez seus resquícios românticos. As chances de paz em um mundo 

que não mais lhe pertencia tornavam-se cada vez mais oníricas. A guerra havia acabado e havia 

revelado duas superpotências destinadas à rivalidade: EUA e URSS. 

Era a Guerra Fria. Uma longa época de armamento e tensão que prepararia uma 38 

Guerra Mundial. Uma guerra tão brutal, devido aos avanços tecnológicos, que poderia destruir 

o planeta inúmeras vezes e fazer parecer as predecessoras briga de criança. Por isso, jamais 

deveria ocorrer. Tinha de ser uma corrida armamentícia até a exaustão de um dos lados. E, é 

claro, tratava-se de arranjar aliados. 

O globo foi dividido em zonas de influência. Berlim foi dividida em 4; mas ficou 

claro que a divisão seria entre o leste e oeste, encabeçados por URSS e EUA. A política 

americana de recuperação de uma Europa e Japão arrasados, através de investimentos e 

empréstimos a longo prazo e fundos perdidos, tornou-se uma excelente estratégia em como 

utilizar o seu peso econômico para enfileirar os países ocidentais sob a liderança do Novo 

Mundo contra um grande mal. 

Não se tratava mais de uma briga comum: os embates extrapolavam o terreno da 

geopolítica e ganhavam auréolas e chifres nos tortuosos caminhos da fé e da ideologia. Era 

uma questão de Capitalismo contra Comunismo. Embora os historiadores diviIjam em 

aceitar a dicotomia democracia vs. ditadura para a 11 Guerra Mundial, por implicar em 

reducionismo, a dicotomia acima parece incontroversa em se aplicar à Guerra Fria. 

O marxismo hostilizava os valores ocidentais da modernidade e do liberalismo. 

Mas, realmente hostilizava a vocação cosmopolita do comunismo a uma crescente burguesia 

industrial; já acuada pelo surgimento, em seus países de partidos socialistas. 

O combate, no entanto, transcendia os respectivos sistemas sócio-políticos. 

Tratava-se de dois modos de vida contrapostos; tanto na prática para o homem leigo, quanto 

na teoria para filósofos, sociólogos e cientistas políticos. A construção do finado muro da 

vergonha é prova irrefutável. Cada um dos lados rezava por uma diferente Bíblia. 
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Está aí a razão das distâncias entre os países ocidentais e capitalistas precisarem 

ser encurtada. Acrescente-se uma boa dose de tecnologia e uma ótima resposta no plano 

econômico em cruzar fronteiras territoriais e se obtém o habitat necessário ao aparecimento do 

fenômeno da globalização da economia. 

De um lado, havia a URSS que conquistava sua área de influência subjugando e 

atemorizando seus países satélites - sem mencionar a idéia de subordinação dos partidos 

comunistas ao PCUS. Apenas a China pelo seu tamanho seguia autônoma; e Cuba por sua 

localização estratégica podia se dar ao luxo de ser sustentada e obter tratamento diferenciado 

do leste europeu. 

Já no outro lado, os mecanismos democráticos jamais permitiram semelhante 

liberticídio. Restava ás empresas transnacionais interligarem os países atenuando as fronteiras

em virtude dos princípios capitalistas de ampliação do mercado - divulgando o modo de vida 

americano. E restava à Política Internacional celebrar Tratados de Amizade. 

Os fatos desencadearam um processo que, por sua natureza não se concentrava 

exclusivamente em vontade política, mostrou-se irrefreável, mesmo com a derrota do outro 

lado. O processo tende a se ampliar; agora em um mundo multipolarizado, uma vez que os 

EU A vêm, gradativamente, perdendo sua importância. Não por decadência, mas pela 

emergência de novas potências econômicas. 

9.2. Da Natureza 

Globalização tomou-se um daqueles termos que, por sua elevada utilização, 

perdeu a precisão terminológica. Penetrou no domínio da linguagem vulgar, por isso sofre 

inúmeras confusões e enganos de abordagem. Incorporou-se à moda e se transformou em 

causa e desculpa de grande parte das discussões políticas do cenário internacional. Na 
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Inglaterra, o Partido Trabalhista - que, por suas próprias declarações, vem sofrendo 

reformulação e perdendo o caráter distintivo de suas reivindicações - não perde oportunidade 

de debater o fenômeno e defender, ainda que timidamente, a sua indesejabilidade como ponto 

essencial do partido e elemento diferenciador. Diante de semelhantes posições, não se pode 

negligenciar o tema; entretanto, faz-se mister desvelá-lo. 

Globalização é sempre Globalização de alguma COIsa. É Globalização da 

economia. O capital passeia pelo mundo indiscriminadamente e não precisa dormir nunca. 

Acorda na bolsa de valores de Nova Iorque, passa na hora do almoço na de Londres, resolve 

jantar na bolsa de Tóquio e quando amanhecer, estará de novo em Nova Iorque. Ainda que 

haja algumas repercussões sociológicas, o fenômeno que causa furor e espanto, e é objeto 

deste texto, não é a massacrante imposição dos hábitos e costumes norte americanos. 

Assim considerado, a sua substância é econômica. Auxiliadas pela tecnologia, as 

empresas ganharam o planeta. Ramificaram-se de seus país de origem e conquistaram mais 

mercado. As novas técnicas de administração tomaram obsoletos os conceitos de sede e filial. 

O capital viaja conforme sua conveniência em consonância com o princípio do maior lucro. E 

há que se observar que o lucro não se destina a um país determinado ou a uma pessoa física, 

mas à própria empresa. 

Portanto, a informação adquire um papel fundamental, pois se trata de lidar com a 

sensibilidade de seu próprio mercado; o que sempre se fez, porém em menor escala. 

Novamente, é a tecnologia que permite imprimir a velocidade desejável na comunicação. E 

para facilitar ainda mais, a informação mesma acaba por virar objeto de consumo acessível por 

um preço. 

Afirma-se a sua inevitabilidade ou não. Todavia, a Economia não é uma Ciência 

dotada de leis necessárias e imutáveis. O que se pode afirmar é que os homens que dirigem o 

mundo dos negócios possuem e irão continuar possuindo vontade de lucrar e que o atual 

estágio de evolução tecnológica permite a ampliação de mercado. No entanto, qualquer guerra 

ou decisão política radical pode alterar esse quadro. 
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Há também que se distinguir Globalização da formação de blocos econômicos. Em 

certo ponto, são até contraditórios, pois o segundo é regionalização. Porém, precisa-se tomar 

em consideração que um bloco é uma organização e um mercado maior que um Estado. E, 

assim, pode-se especular que blocos como o Mercosul, o NAFTA e a União Européia sejam 

estratégias para países como o Brasil, os EUA e a Alemanha poderem deglutir melhor a 

Globalização. Entretanto, semelhante tarefa redundaria em postular por demais juízos 

valorativos. Estratégia ou não, é fato que as estruturas políticas como conhecemos - com uma 

noção de soberania do peso - resta defasada em relação à realidade econômica. Tal é o ponto 

que veremos a segwr. 

9.3. Da Economia Internacional 

"Industrialization in the nineteenth century accelerated the 
economic grawth of the countries of Western Europe at a rate of 
roughly 3 percent annualy, a trend that was maintained until the 
Great Depression of the 1930s. The period after World War II 
witnessed a new talce of!, as global economic grawth increased at an 
annual rate of 5 percent. As impressive as these percentages are, they 
ought not to obscure the fact that economic development centered on 
Western Europe and North America, thereby laying the basis for the 
present-day contrasts in standards of living between the Northern and 
Southern regions of our planet. 

For the five year period beginning in 1973, the world economy 
grew, on the average, 3.8 percent annualy, but this trend was leveled 
of! in the 1980s. The slawdawn in projected economy expansion, wil/ 
be accompanied by a doubling of the world's population within an 
estimated forty-one years. The need to bring global supp/y and 
demand into harmony implies a major increase in the volume and 
value of the international trade (. .. )" (Industrialização no século 
dezenove acelerou o crescimento econômico de países do oeste 
europeu em uma taxa de 3% anual, mantendo-se até a Grande 
Depressão de 1930. O período após a 11 Guerra Mundial testemunhou 
um novo impulso de 5% anual. Por mais impressionantes que tais 
percentagens sejam, não devem obscurecer o fato que o 
desenvolvimento econômico centrou-se no oeste europeu e na América 
do Norte, daí o motivo do atual contraste de nível de vida entre as 
regiões norte e sul do planeta. 

Para os cinco anos subsequentes a 1973, a economia mundial 
cresceu, na média, 3.8 % anual, mas esta taxa foi nivelada nos anos 80. 
Tal decréscimo na expansão econômica foi acompanhada pela 



duplicação da população mundial em um prazo de 41 anos. A 
necessidade de harmonizar a oferta e demanda implica em um grande 
aumento no volume das trocas internacionais ( ... ) to 
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Esse significativo aumento das taxas de crescimento deve-se, sem dúvida, ao 

conforto proporcionado pela majoração da tecnologia; porém implicou em uma profunda 

interdependência econômica entre os países ocidentais. Paul Kennedy denuncia a atuação das 

tais forças globais: 

"Novas tecnologias desafiam os pressupostos tradicionais 
relativos à maneira como fazemos, comerciamos e até mesmo 
cultivamos as coisas. A automação dos locais de trabalho no Japão 
insinua o fim do sistema manufatureiro que apareceu inicialmente 
com a Revolução Industrial na Grã-Bretanha e se disseminou pelo 
mundo todo. Safras produzidas por engenharia genética, cultivadas 
em laboratórios de biotecnologia, ameaçam substituir o açúcar, a 
baunilha, o óleo de coco e outros produtos agrícolas importantes até 
então produzidos naturalmente e, talvez, acabar com a agricultura de 
campo que conhecemos hoje. Um sistema de negócios financeiros 
vinte e quatro horas por dia criou um mercado global em, digamos. 
futuros ienes, sobre o qual, na verdade, ninguém tem controle. A 
globalização da indústria e dos serviços permite que as 
multinacionais passem a produção de um país para outro (onde em 
geral é mais barata), em benefício deste último e em prejuízo do 
primeiro "61 

Os consumidores, há algumas décadas, usavam produtos nacionais. Hoje, não 

compram mais os produtos pátrios, mas também não compram produtos de um dado pais 

estrangeiro. Consomem, cada vez mais, um produto apátrida. As indústrias multinacionais 

(também chamadas de transnacionais) fabricam os componentes do produto no local mais 

conveniente e, no final, apenas "montam" o artigo acabado. 

A empresa de calçados Nike é, em tese, americana. Entretanto, os nove mil 

funcionários que lá trabalham sequer tocam em solas e cadarços. Trabalham em projetos e 

marketing. A produção fisica é feita por outros 75000 funcionários em outros países. 

60 COULOUMBIS, Theodore A. e WOLFE, James H. Oh., cit., p. 327. 
61 KENNEDY, Paul. Preparando-se para o século XXI: vencedores e perdedores. In: Política Externa, vol 2, 

nOI, 1993, p. 11. 
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Outro exemplo. A Ford amencana detém 25% da Mazda japonesa, em uma 

operação para fabricar carros pequenos. As duas companhias são sócias da Kia Motors 

coreana. Esta, por sua vez, vende peças para a Ford-Mazda. A Yamaha japonesa vende os 

motores e, "voilá", tem-se um genuíno carro F ord; que será vendido aos europeus. 

Se, por um lado, pequenos países tidos como subdesenvolvidos estão atingindo 

taxas de crescimento altíssimas - notadamente os "tigres asiáticos" - países desenvolvidos 

passam por desemprego e por uma crise para sustentar o Estado Assistencial. A razão é 

simples. Nessa nova realocação das indústrias, os encargos trabalhistas e tributários dos países 

europeus afugentam as indústrias, No fundo, há uma tensão para homogeneizar as economias; 

uma vez que o aumento da tecnologia nas comunicações e nos transportes permitiu que se 

encarasse os mercados como apenas um só. 

Desta forma, a mão-de-obra barata dos países orientais "puxa" para baixo as 

conquistas trabalhistas ocidentais. Da mesma maneira, o baixo custo tributário e a mínima 

interferência política onerosa nas referidas indústrias recém-instaladas naqueles países ensejam 

a dimínuição da intervenção estatal na economía e o conseqüente desmantelamento do Welfare 

State, para assegurar o livre fluxo da entrada e saída de capitais pelas fronteiras territoriais. 

Conseqüentemente, seguindo a lei da vantagem comparativa dos economístas, um 

autor comenta: 

"Therefore, each region specializes in what it can produce 
best, and everyone gains by the fair exchange of these most e.fficient/y 
produced items. For the law of comparative advantage to work well, 
at least two conditions must be hold: First and foremost, a truly 
unencumbered movement of goods across national boundaries; and 
second, competitive markets, and abscence of monopolies and 
oligopolies, fair and informative advertising practices. and 
reasonable transportation costs. In short, the international economy 
should function in a manner that is free from political calculations 
and intrusions" (Assim, cada região se especializa naquilo que melhor 
pode produzir e todos ganham pela livre troca destes ítens. Para a lei 
da vantagem comparativa trabalhar bem, precisa-se observar ao menos 
duas condições: Primeiro e mais importante, um livre movimento de 
bens através dos territórios nacionais; em segundo, mercados 
competitivos, e ausência de monopólios e oligopólios, práticas de 
propaganda justas e informativas, e custos de transporte razoáveis. Em 



resumo, a economia internacional deve funcionar livre de intromissão 
política. )62 
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Nesse novo meio, organismos internacionais como o GATT, FMI, e o BIRD, que 

visam regular a economia, proliferam. O Estado não possui mais legitimidade para atuar, pois 

o mercado tomou-se maior que ele. As dez maiores corporações mundiais - Mitsubishi, Mitsui, 

Itochu, Sumimoto, General Motors, Makubeni, F ord, Exxon, Nissho e Shell - faturam 1,4 

trilhão de dólares, o que equivale ao Pffi conjunto do Brasil, Argentina, México, Uruguai, 

Chile, Venezuela, Colômbia e Peru. Assim sendo, não é de se estranhar que os governos 

corram atrás de empresas; atitude essa oposta a que ocorria na década de 70. 

Aliás, a relação entre os Estados e as empresas é, no mínimo, curiosa. Durante a 

Guerra Fria, vigia nos Estados Unidos uma proibição de exportar para os países da Cortina de 

Ferro. Se uma multinacional americana resolvesse "contornar" esta decisão soberana, bastava 

se valer de sua filial canadense, onde não existia tal restrição. 

Às vezes, a relação é de cooperação. Entre 65 e 75 havia um forte embargo da 

ONU para Portugal que, em tese, impediria a compra de equipamento bélico. Sem a menor 

vergonha, o Premier Marcelo Caetano dava entrevistas afirmando que, para adquirir armas, 

bastava dinheiro. Em Portugal, não havia falta de armas, muito pelo contrário, usufruía-se das 

mais modernas. 

Em outras ocasiões, a relação é paradoxal. No Brasil, o fuzil oficial das forças 

armadas é o FAL (Fuzil Automático Leve) belga e a sua versão americana, o M-16. Pois bem, 

a IMBEL (Indústria de Material Bélico), estatal brasileira, ela própria fabrica o F AL. 

Entretanto, ele sai a um custo muito caro. Em decorrência do preço, a Academia da Força 

Aérea, cuja necessidade de um fuzil moderno é mínima, compra o AK-47 russo; escapa assim 

ao padrão normal e utiliza, exclusivamente para treinar pontaria, uma arma mais moderna que 

o resto das forças armadas. 

62 COULOUMBIS, Theodore A. E WOLFE, James H. Ob., cit., p. 332. 
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A empresa mulinacional tem ganho relevo e vem se afirmando como um dos 

atores não estatais no sistema internacional. Uma análise séria na área não pode negligenciá-la, 

pois, conforme visto, adquiriu importância rivalizável ao Estado. Como exemplo, a Exxon 

emprega três vezes mais funcionários que o departamento de Estado americano. As vendas da 

General Motors excedem o PNB da Indonésia, Turquia, e da ex-Iuguslávia. 

o ritmo de crescimento dessas indústrias supera em até três vezes a taxa de 

crescimento anual dos Estados Unidos. Costuma-se definir empresa multinacional como 

diversas corporações de ainda mais diversas nacionalidades unidas por laços de estratégias 

gerenciais comuns. Mas uma definição mais precisa deve se libertar de "ranços" em reportar a 

alguma nacionalidade. É uma figura distinta do Estado.63 Não pode ser vista sob essa ótica. 

Trata-se de inaugurar um estudo não estatal das relações internacionais. 

E outro ponto para uma definição é enfatizar no tamanho. Para começar 

contentemo-nos com essa: Empresa transnacional é uma reunião de homens e capitais, sob um 

esforço privado, com intuito de lucro, utilizando-se de recursos disponíveis e atuando nos 

mercados disponíveis. 

Os otimistas a vêem como uma forma de aumentar a produtividade e bem-estar 

mundial, por tratar o planeta como uma unidade econômica única. Operando com essa 

prespectiva, pela alocação dos recursos, ela possibilita aumentar a produção por preços 

menores. São, portanto, agentes da modernização, especialmente para paises 

subdesenvolvidos. Criam empregos, introduzem tecnologia avançada e treinamento gerencial 

para os cidadãos. 

Os pessimistas enfatizam na violação de três necessidades humanas fundamentais: 

os equilíbrios social, ecológico e psicológico. As corporações colonizam paises pobres e 

desestruturam os ricos. "What is not taken into account, however, is that multinatiollal 

corporations begin to buy up or drive out through uneven competition smal/er local 

63 O caso da Renault é suis generis; entretanto, comporta-se como empresa privada. 
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businesses (...) the net effect over time is to increase local unemployment and to impoverish 

the unemployed masses." (O que não se conta é que as multinacionais destroem os pequenos 

negócios locais. O efeito é aumentar o desemprego local e empobrecer a massa 

desempregada.)64 Argumenta-se também que não se preocupam com o meio ambiente e lhes é 

conveniente a permanência de mão-de-obra barata. 

Pessimismo e otimismo à parte, o fato é que há inegável nova realidade que não 

pode ser menosprezada. Em maior ou menor grau, todos os países sentem tais efeitos. Estes 

exigem que o Estado reduza seu tamanho, assuma uma posição minimalista e meramente 

regulatória da Economia. A soberania que era só restringida por Deus, na prática, encontrava 

limites em outros estados e, agora, com a inserção desse novo ator, sur.gem novas limitações. 

Pretende que o Estado renuncie de suas funções empresariais e assistencialistas. Pretende, 

enfim, que retire seus tentáculos dos "assuntos privados". É a vingança da burguesia. 

64 COULOUMBIS, Theodore A. E WOLFE, James H. Oh., cit., p. 375. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo que se procurou demonstrar, o conceito de soberania passou por uma série 

de mutações; poder-se-ia questionar, inclusive, se alguma vez vigeu na sua modalidade de 

superlativo absoluto. Ainda que a força dos reis absolutistas franceses sugira o contrário, o 

Estado de então era, paradoxalmente, pequeno. Como afirma Bertrand de Jouvenel: 

"Le roi sacré du Moyen Age nous présent le Pouvoir le moins 
libre, le moins arbitraire que nous puissions imaginer. Car, il est tenu 
tout ensemble par une Loi humaine, la Coutume, et par la Loi divine. 
Et, ni d 'un côté ni de I 'autre on ne se fie à son seul sens du devoir. (. .. ) 
Ainsi Yves de Chartres écrivant à Henri ler d'Angleterre apres SOl1 
avenement:«PrillCe, ne I'oubliez pas, vous êtes le serviteur des 
serviteurs de Dieu et non leur maitre; vous êtes le protecteur et nOI1 le 
propriétaire de votre peuple»" (O rei santo da Idade Média nos 
apresenta o Poder menos livre, menos arbitrário que possamos 
imaginar. Pois, é contido por uma Lei humana, o Costume, e pela Lei 
divina. E, nem de um lado, nem de outro, ele se fia no seu senso de 
dever somente ( ... ) Assim, Yves de Chartres em escrevendo a Henri ler 
da Inglaterra após sua ascensão: «Principe, não se esqueça, sois o 
servidor dos servidores de Deus e não seu mestre; sois o protetor e não 
o proprietário do vosso povo». )65 

E a mais recente tônica que se atribui ao conceito trata de extirpar o poder do 

Estado da seara econômica. 

Ainda assim, o conceito de soberania possui uma elevada carga emocional. É 

hábito se evocar o superlativo absoluto sempre que ocorre alguma medida - sobretudo de 

caráter externo - que interfira na vida nacional. Permeia o inconsciente coletivo da população 

65 JOUVENEL, Bertrand de. Ob., cit., p .. 62-63. 
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pois, "isto fere a nossa soberania!", ainda que seus efeitos não atinjam diretamente o indivíduo 

isolado. Por alguma razão estranha, para o povo a soberania sempre foi summa potestas e 

superior non recognoscent. 

Entretanto, trata-se de um conceito de Filosofia Política. E pior: um conceito do 

final do século XVI. Surgiu como ideologia, como um ideal de combate, para justificar o 

fortalecimento do poder real, em detrimento dos demais "corpos intermediários". Existiu um 

motivo para sua gênese, o motivo se foi e ele perdurou. 

Não se trata de advogar a destruição de tal noção, mas faz-se mister fazer a 

ressalva - repito - que é um conceito do século XVI e, portanto, sujeito às limitações de seu 

tempo. Sofre as limitações decorrentes de sua historicidade. A questão persiste pois um 

conceito é um objeto ideal, dificilmente envelhece. Passam-se os motivos, passa-se sua 

aplicação prática, porém ele continua. O surpreendente é o fato de não continuar apenas na 

doutrina (apesar de incontáveis esforços em contrário), mas no imaginário coletivo. 

Propor tão somente uma revisão não representa nada de original e essa não é 

nossa proposta. O esforço da presente monografia resume-se em delimitar o alcance da 

pretendida revisão; para que não se defenda uma "revisão" em abstrato, e se ameace fazer 

tabula rasa da noção de soberania. A conclusão necessária é a da necessidade de, ao menos, 

"atualizar" o conceito. 
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