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Apresentação 

 

Leonel Severo Rocha 

Bernardo Leandro Carvalho Costa 

 

 

O presente livro é fruto de intensas de discussões e produções em 

torno do seminário de doutorado “Sistemas Sociais e Direito” do Pro-

grama de Pós-Graduação em Direito da Unisinos.  

Ao longo de um semestre, propôs-se debater o tema “Constituição” 

por meio de um referencial teórico específico: a Teoria dos Sistemas 

Sociais. Com esse propósito, envolvendo autores vinculados à matriz 

pragmático-sistêmica, os resultados desses estudos apresentaram rele-

vantes contribuições para a pesquisa jurídica. 

Nesse sentido, os trabalhos aqui públicados evidenciam, de maneira 

didática, mas não simplista, os pressupostos epistemológicos desses es-

tudos e aplicam esse referencial teórico para observação e resolução de 

diferentes atuais que envolvem o Direito Constitucional na globalização.  

Com o intuito de tornar públicas essas pesquisas de grande relevân-

cia para os estudos acerca da Constituição na globalização, organizamos a 

presente obra, que conta com a contribuição, empenho e competência de 

diferentes pesquisadores.  

Na PARTE 01, que denominamos “Origem: a Constituição na Te-

oria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann e a formação de uma 

Sociologia do Constitucionalismo”, com a intenção de apresentar ao 

leitor uma organização dos pressupostos epistemológicos necessários 

para observar a Constituição na Teoria dos Sistemas Sociais, iniciamos 

pelo artigo “As Constituições Em Niklas Luhmann”, demonstrando o 

modo como a sociologia sistêmica concebe a ideia de Constituição.  
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A sequência desta primeira parte traz uma análise sobre o fenôme-

no da evolução do Sistema do Direito. De autoria de Camile Serragio 

Girelli, o artigo intitulado “A Evolução do Direito sob o olhar da Teoria 

dos Sistemas de Niklas Luhmann” faz uma construção teórica acerca dos 

fundamentos da sociologia sistêmica e demonstra como, em matéria de 

Constituição, o acoplamento estrutural entre Direito e Política passou a 

ser condição prévia para qualquer evolução.  

Com propósito semelhante nesta primeira parte, o trabalho de 

Marcelo Beckhausen busca demonstrar o sentido de se observar os 

tribunais como centro do Sistema do Direito na Teoria dos Sistemas, 

trazendo exemplos práticos dessa afirmação de Luhmann no contexto do 

Direito brasileiro. Afirmando a centralidade das organizações (subsiste-

mas) de Direito (Tribunais) e da Política (Estado) na dinâmica dos 

Sistemas Sociais, no artigo denominado “O lugar do Ministério Público 

no Sistema do Direito: uma análise a partir de Luhmann” utiliza essas 

categorias para observar a função da Instituição em relação a referidos 

sistemas, que formam a Constituição na concepção luhmanniana.  

Em linha próxima, Miguel do Nascimento Costa utiliza a perspec-

tiva de centralidade do Tribunal enquanto organização do Sistema do 

Direito para observar o tema dos “Precedentes Judiciais e os Padrões 

Decisórios Vinculantes na perspectiva da Teoria dos Sistemas de Niklas 

Luhmann”, evidenciando as relações entre Direito e Política –e, portanto, 

constitucionais- em uma dinâmica de aplicação da sociologia sistêmica ao 

Processo Civil. 

Uma vez apresentados os fundamentos teóricos para a observação 

da Constituição na Teoria dos Sistemas Sociais, bem como evidenciadas 

algumas possibilidades práticas de aplicação, pode-se afirmar que estão 

demonstradas as bases epistemológicas para a formação de uma Sociolo-

gia do Constitucionalismo. Nesse sentido, como conclusão parcial à parte 

01 do presente livro, Liziane Da Silva Rodríguez e Sara Alacoque 

Guerra Zaghlout contribuem com o artigo “Constitucionalismo e plura-

lismo jurídico: considerações sobre sociologia do constitucionalismo de 
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Alberto Febbrajo”, retomando pontos explorados anteriormente e prepa-

rando o leitor para a sequência da obra.  

Na PARTE 02, intitulada “Aplicação: o constitucionalismo social 

em Günther Teubner”, apresentam-se as aplicações práticas dos fun-

damentos teóricos demonstrados na primeira parte do livro nos atuais 

problemas de globalização do Direito Constitucional. Para tal, iniciamos o 

capítulo pelo artigo de Jéssica Painkow Rosa Cavalcante, que visa de-

monstrar, no âmbito teórico, entre outros fatores, a influência das 

concepções de fragmento em Kelsen e autopoiese em Luhmann em “A 

fragmentação constitucional na perspectiva de Günther Teub-

ner”,evidenciando o modo em que a sociedade mundial na concepção da 

Teoria dos Sistemas Sociais hoje convive com fragmentos de um common 

law alheios ao tradicional acoplamento estrutural entre Política e Direito. 

Em destaque, o texto coloca em evidência e explica a célebra afirmação 

de Teubner: “[...] no mar da globalidade, formam-se apenas ilhas de 

constitucionalidade” 

A sequência do livro conta com a contribuição de Natascha Anchieta. 

Direcionado aos leitores que podem questionar o enquadramento desses 

estudos no âmbito do Direito Constitucional – e não de mera sociologia 

jurídica- o artigo “Do nacional ao transnacional: observações sobre o fenô-

meno da constitucionalização sob a ótica do societal constitutionalism de 

Günther Teubner” explica e aplica com veemência os 04 (quatro) testes de 

qualidade (Funções constitucionais, Âmbitos constitucionais, Processos 

constitucionais e Estruturas constitucionais) exigidos para que normas de 

regimes transnacionais possam valer como normas constitucionais.  

Exemplificando os conceitos e critérios apresentados anteriormente, 

o livro conta com o trabalho de Luiz Bruno Lisboa de Bragança Ferro, 

intitulado “A ineficácia das constituições políticas dos Estados nacionais 

frente à globalização dos sistemas parciais” exemplifica diversos casos de 

formação dos denominados fragmentos de “common law”, diferenciando 

a formação dessas ordens constitucionais independentes da tradicional 
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observação da Constituição como acoplamento estrutural entre Direito e 

Polítca, demonstrada na primeira parte. 

Aplicando diretamente o referencial teórico abordado, com o intuito 

de observar, mas também de propor soluções práticas aos problemas de 

natureza global, a sequência das pesquisas destaca dois temas de extrema 

importância em matéria de aplicação das Contituição na globalização. 

Com esse propósito, apresenta-se o trabalho de Rafaela Santos Martins 

Da Rosa e Dailor Sartori Junior, denominado de “Colisões inter-

regimes e colisões interculturais: a solução heterárquica como proposta 

de Teubner para o enfrentamento dos conflitos entre constituições trans-

nacionais”. Iniciando pela temática do Direito Ambiental, o capítulo 

quebra o mito do vazio constitucional transnacional e demonstra a arti-

culação de diferentes atores da sociedade mundial, envolvendo também 

entidades científicas, na irritação por ações concretas em relação à emer-

gência climática, destacando os papéis de movimentos como Extinction 

Rebelion, Fridays for Future e Divestment Fossil Fuel, destacando o cres-

cimento exponencial e a autonomia dessas mobilizações na promoção de 

pressões por regulações normativas dos sujeitos constitucionais, incluin-

do seus correspondentes sistemas normativos. Seguindo para a temática 

da Autodeterminação Indígena, o capítulo avança para a problemática 

da proteção de territórios e conhecimentos tradicionais no âmbito do 

Direito Moderno, trabalhando umas das questões mais evidentes no âm-

bito das colisões entre regimes parciais no contexto de uma sociedade 

policontextural.  

Com o intuito de aplicar esses pressupostos mais especificamente a 

questões atuais da sociedade mundial, altamente fortes e expressivos, a 

exemplos da questão da migração; das relações entre organizações de 

expressão mundial e trabalhadores; dos acontecimentos ligados à atua-

ção do homem frente ao meio-ambiente e das consequências de conflitos 

que se espraiam por todo o globo, entre outros, a sequência do livro con-

ta com o capítulo de Maicon Crestani, “Vinculação dos direitos 
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fundamentais transnacionais a atores privados: apontamentos sobre o 

problema da sua caracterização e resolução de conflitos”. 

Na esteira dessa proposta, o trabalho de Muriele De Conto Boscat-

to aplica o referencial teórico explorado ao longo do livro para propor 

soluções práticas no âmbito da responsabilização das empresas transna-

cionais em matéria de violação de direitos humanos. Para tal, 

apresentamos o artigo intutulado o artigo “O dever de respeito das em-

presas transnacionais: uma vista possível da desparadoxização à luz da 

teoria metodológica pós-ontológica”, que quebra novamente a falácia do 

“vazio constitucional” para apresentar diversos instrumentos regulamen-

tadores da proposta defendida ao longo do texto.  

Em abordagem semelhante e ainda mais específica, o capítulo de 

Daniele Weber S. Leal destaca um dos problemas mais atuais no ambi-

ente da sociedade globalizada, que envolve necessariamente articulação 

entre diferentes atores e racionalidades sistêmicas na quebra das impro-

babilidades da comunicação. Para tal, enfatiza o princípio que Teubner 

afirma como sendo aquele capaz de quebrar os bloqueios comunicativos 

entre os diferentes fragmentos constitucionais: a sustentabilidade. Este 

trabalho, denominado de “O desenvolvimento sustentável das nanotecno-

logias: adoção da economia circular fundada pelos fragmentos 

constitucionais de Teubner” encerra s segunda parte do livro. 

Na PARTE 03 do livro, novas “Perspestivas: Heterarquia e Cons-

tituição em rede na concepção de Thomas Vesting” são apresentadas 

ao leitor, com o intuito de evidenciar ainda mais a relevância do referen-

cial teórico abordado ao longo do trabalho para questões jurídicas atuais. 

Com essa proposta, o artigo de Clarice Gonçalves Pires Marques 

retoma temática trabalhada na primeira parte do Livro, aplicando-a a um 

fenômeno característico da sociedade em rede. Assim, o artigo intitulado 

“Evolução do Direito e Iconic Turn” destaca em que medida a análise do 

fenômeno evolutivo exige avanços epistemológicos que estão além dos 

pressupostos luhmannianos da diferenciação funcional como elemento 

decisivo. Assim, afirmando a interdisciplinariedade necessária dos estu-
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dos que se debruçam sobre a pesquisa dos impactos produzidos pelo 

advento do avanço das tecnologias de informação, redes computacionais, 

internet, inteligência artificial e outros elementos que acompanham estas 

inovações; ou seja, característica da Teoria dos Sistemas Sociais, verifica 

em que medida a iconic turn contribui para a evolução do Direito. Perce-

be-se que no momento é difícil precisar um quantum, uma proporção 

que indique a dimensão do impacto da virada icônica em relação ao Di-

reito, evidenciando o modo como, na era digital, a imagem/ícone passa a 

ser um importante meio de comunicação.  

Na sequência, Pietro Cardia Lorenzoni busca as origens dos pres-

supotos teóricos que fundam os estudos abordados ao longo da terceira 

parte e, em semântica histórica, apresenta o artigo intitulado: “Sistema II 

de Thomas Vesting: um aprofundamento a partir do confronto das pers-

pectivas de tempo de Aristóteles e Niklas Luhmann.” Explicando um dos 

termos que enunciam a abertura dessa terceira parte do Livro, essa re-

construção histórica é feita com o intuito de evidenciar a base 

epistemológica de um sistema jurídico autopoiético que passa a não ser 

mais estruturado de forma hierárquica, piramidal ou em níveis. Abrem-

se, portanto, as possibilidades de consideração da chamada heterarquia 

do Direito, evidenciando a existência de um sistema organizado em rede 

de proximidade, ou seja, um sistema heterárquico, oscilando entre um 

evento e outro e sustentado por sua forma de reprodução recursiva na 

concepção de Thomas Vesting.   

Aplicando diretamente essa concepção, o trabalho de Maurício Flo-

res traz à tona um questionamento corrente no âmbito da Teoria do 

Direito, com maior repercussão no Direito Constitucional. Como esse 

intuito, apresenta o artigo “Revisitando o problema da validade do Direi-

to: visões alternativas à teoria tradicional das fontes.” para demonstrar 

como Vesting, tomando o modelo de Luhmann como base, procura aper-

feiçoar a teoria das fontes por meio de duas propostas: a substituição de 

um modelo hierárquico por um modelo em rede e a mudança de uma 

orientação normativista para uma visão pragmatista das normas. Além 
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das contribuições no campo da epistemologia, o artigo aplica os esses 

pressupostos teóricos para analisar a formação de uma autoridade trans-

nacional sobre assuntos relativos a domínios da internet. 

Outro tema relevante na Teoria do Direito e consequentemente no 

âmbito de formação da Jusrisdição Constitucional é trabalhado por Pa-

trícia Adriani Hoch na sequência: a decisão judicial. Com o artigo “A 

interpretação do Direito na Teoria dos Sistemas e no contexto da cultura 

global das redes” busca-se demonstrar o impacto e influencia das trans-

formações sociais do Século XXI, que incluem estratégias de 

produtividade e a utilização de inteligência artificial pelo Poder Judiciário, 

no processo de tomada de decisões. Assim, por meio do referencial teóri-

co de Thomas Vesting, questiona a necessidade de reformulação da teoria 

do Direito, nesse ponto, a partir desse contexto emergente, ainda em 

construção.  

A sequência dos estudos envolve outro tema voltado às novas tecno-

logias. No artigo intitulado “Teoria dos Sistemas Sociais e o Direito e a 

relação entre a invençao da escrita e os algoritmos”, Rosmar Rissi busca 

resgatar os elementos fundantes da Teoria dos Sistemas Sociais do Direi-

to para conectá-los ao fundamento da denominada epistemologia das 

redes. Assim, percorrendo o histórico do surgimento dos algoritmos, 

demonstra o modo como as redes passam a produzir conhecimento pró-

prio por meio da inteligência artificial, em seu emaranhado de 

algoritmos, provocando, assim, alterações evolutivas em diversas catego-

rias tradicionais do Direito.  

Essas categorias seguem relevantes na aplicação do referencial teó-

rico abordado no capítulo à contribuição de Maiqui Cardoso Ferreira no 

artigo intitulado “Lingua, parasitismo e memes – notas introdutórias 

para uma leitura memética do Direito” cujo trabalho demonstra-se intei-

ramente conectado com a linguagem digital própria vinculada ao que 

Thomas Vesting denomina de Constituição Digital.  

Como síntese desse último capítulo, um balanço entre teoria e práti-

ca é realizado. Para tal, uma abordagem teórica é retomada com o intuito 
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de enquadrar esses trabalhos no âmbito epistemológico do Direito. Nesse 

sentido, partindo de um caso prático baseado na comunicação e forma-

ção de constituições digitais (o exemplo de governança digital da ICANN), 

com a participação de Ariel Augusto Lira de Moura apresentamos o arti-

go “Epistemologia das Redes e a Governança Digital da ICANN: teoria e 

práxis do Direito na cultura das redes.” 

Que esses textos sirvam como fonte crítica de pesquisa e aplicação!  

 

São Leopoldo, agosto de 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 01 

 

Origem: 

a constituição na teoria dos sistemas sociais de 

Niklas Luhmann e a formação de uma 

sociologia do constitucionalismo 

 





 

 

 

1 

 

As Constituições em Niklas Luhmann: 

Pressupostos sociológico-sistêmicos para observar o 

constitucionalismo 

 

Leonel Severo Rocha 1 

Bernardo Leandro Carvalho Costa 2 

 

 

1 Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo contextualizar os pressupostos 

teóricos utilizados nas observações sociológico-sistêmicos do Direito 

Constitucional. Ressaltando a relevância dos recentes estudos em Socio-

logia do Constitucionalismo, parte-se da dificuldade, por um lado, de se 

compreender essas observações sem um conhecimento prévio de deter-

minados elementos. Por outro lado, acredita-se que a elucidação dos 

principais que influenciam a teoria de base nesse ramo de pesquisa auxi-

liará na compreensão e utilização desse campo teórico. 

Para tal, tendo ciência da influência da Teoria dos Sistemas Sociais 

nos recentes estudos em Sociologia do Constitucionalismo, far-se-á uma 

abordagem do conceito de Constituição como acoplamento estrutural na 

 
1 Doutor pela École des Hautes études en Sciences Sociales (Ehess), com estudos de pós-doutorado em Sociologia do 
Direito pela Università degli Studi di Lecce na Itália. Professor titular da  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(mestrado e doutorado) e do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai (URI). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) – Nível 1D.. E-mail: leonel@unisinos.br 

2 Doutorando Direito Público do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos) em cotutela com a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mestre em Direito Público (Unisinos). Bolsista 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). E-mail: bernardoleandro@me.com 
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perspectiva de Niklas Luhmann.3 Em um primeiro momento, portanto, 

buscar-se-á fazer uma introdução aos elementos que fundam o contato 

permanente entre os sistemas sociais parciais do Direito e da Política, pas-

sando pelas concepções de comunicação, sociedade moderna, diferenciação 

funcional e, finalmente, de Constituição como acoplamento estrutural.   

Realizada essa elucidação, passar-se-á, em um segundo momento, 

pelos recentes estudos em Direito Constitucional que possuem influencia 

teórica da sociologia-sistêmica de Luhmann. Neste ponto, buscar-se-á 

demonstrar como diversos estudos nesse ramo partem da Teoria dos 

Sistemas Sociais como pressuposto teórico da observação.  

Iniciando pela síntese de Sociologia do Constitucionalismo realizada 

por Febbrajo4, demonstrar-se-á como o termo “Constituições” e não mais 

“Constituição” passou a ser utilizado para evidenciar o modo como o 

Sistema do Direito hoje está acoplado em perspectiva jurídico-

constitucional com outros sistemas sociais, para além da política.  

Com proposta semelhante, passar-se-á pela concepção de funciona-

lismo-histórico de Thorhill.5 Neste ponto, será evidenciada a importância 

da concepção de diferenciação funcional na sociedade moderna, princi-

palmente para a compreensão da relevância do meio de comunicação 

simbolicamente generalizado do Sistema da Política (poder). Esse pres-

suposto, em contato permanente com a comunicação jurídica (Sistema 

do Direito) possibilita as primeiras observações do constitucionalismo na 

Sociologia das Constituições.  

Na sequência, demonstrar-se-á como, superando as limitações terri-

toriais dos sistemas da Política e do Direito na Teoria dos Sistemas 

Sociais de Luhmann, Thornhill6 demonstra a Transnacionalidade atual 

das Constituições em uma escala global.  

 
3 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 

4 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo.  Tradução de Sandra Regina Martini. Curitiba: Juruá, 2016. 

5 THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological 
Perspective. New York: Cambridge University Press, 2011. 

6THORNHILL, Chris. A sociology of Transnational Constitutions: Social foundations of the post-national legal 
structure.  London: Cambrigde, 2016. 
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Avançando nessas distinções, far-se-á uma abordagem da leitura de 

Teubner7 acerca dos fragmentos constitucionais que se desenvolvem no 

âmbito privado da sociedade, manifestando-se para além dos sistemas 

tradicionais da Política e do Direito. Neste ponto será evidenciada a dife-

rença entre os pressupostos de origem de Direito Público das 

Constituições Transnacionais para Thornill e a sustentação, por Teubner, 

de que há matéria de Direito Público circulando em âmbitos antes reser-

vados ao Direito Privado.8 Em tal ponto, simultaneamente, demonstrar-

se-á como o fenômeno constitucional também tem se manifestado no 

âmbito digital, sustentando o que Vesting9 tem denominado de mídia do 

Direito. 

Em aportes finais, buscar-se-á confirmar a hipótese levantada no 

início deste artigo, sustentando que a compreensão da concepção de 

Constituição como acoplamento estrutural na Teoria dos Sistemas Soci-

ais de Luhmann10 é um pressuposto teórico para compreender os 

recentes estudos em Sociologia do Constitucionalismo, com destaque 

para os trabalhos de Febbrajo11, Thornhill12 e Teubner.13 A síntese dessas 

observações forma o que denominamos, em trabalho mais amplo sobre o 

tema, de Constitucionalismo Social.14 

 
7 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. 

8 PRIBAN, Jiri. Constitutionalism as Fear of the Political? A Comparative Analysis of Teubner’s Constitutional 
Fragments and Thornhill’s A Sociology of Constitutions. Journal of Law and Society, 2012. 

9 VESTING, Thomas. Legal Theory and the Media of Law. Cheltenham: Elgar, 2018 

10 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 

11 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo.  Tradução de Sandra Regina Martini. Curitiba: Juruá, 
2016. 

12 THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological 
Perspective. New York: Cambridge University Press, 2011 e THORNHILL, Chris. A sociology of Transnational 
Constitutions: Social foundations of the post-national legal structure.  London: Cambrigde, 2016. 

13 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. 

14 ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo Social: Constituição na 
globalização. Curitiba: Appris, 2016. 
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Justifica-se tal proposta em razão da ausência de explicações acerca 

dos fundamentos da Teoria dos Sistemas Sociais que servem como base 

para a Sociologia do Constitucionalismo. 

Além de objeto, a sociologia sistêmica, fundada na Teoria dos Siste-

mas Sociais de Luhmann15 servirá como metodologia para o presente 

trabalho. como método de procedimento, utilizar-se-á  técnica de pesqui-

sa de documentação indireta, com revisão de bibliografia nacional e 

estrangeira.  

 

2 Acoplamento estrutural entre política e direito: a constituição em 

Niklas Luhmann 

 

A Teoria dos Sistemas Sociais concebe a sociedade como um amplo 

sistema social caracterizado pela comunicação. Observável pelo menos 

desde o avanço do processo de industrialização impulsionado pelo capita-

lismo, a sociedade moderna é diferenciada por diferentes estruturas que 

dão sentido à comunicação produzida no âmbito social. Esse processo de 

distinção é classificado como diferenciação funcional.  

Em síntese, a sociologia sistêmica de Luhmann diferencia-se das te-

orias anteriores por considerar que o sujeito não está envolvido em um 

processo racional de agir social ou, como pretende Habermas16, em um 

agir comunicativo. O sujeito, nessa construção sistêmica, compõe o que 

Luhmann denomina de entorno do sistema social. Há um sistema social 

caracterizado pela comunicação (sociedade), ao passo em que, simulta-

neamente, pode-se observar a existência de sistemas psíquicos 

(consciência) e sistemas vivos (corpo), que compõem a estrutura do su-

jeito.  Trata-se de uma divisão proposta com base nas teorias biológicas 

de Maturana e Varela.17 

 
15 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. México: Herder, 2007. 

16 HABERMAS, Jürgen. Théorie  de l’agir communicationnel, tome second : critique de la raison fonctionnaliste. 
Paris : Favars, 1987. 

17 MATURANA, Humberto R. De máquinas e seres vivos: autopoiese, a organização do vivo. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997. 
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O sujeito, por sua vez, enquanto pertencente ao entorno do sistema 

social, produz e reproduz comunicação dotada de sentido. Tal comunica-

ção, segundo Luhmann, é realizada com base em pressupostos 

vinculados a determinado sistema social. Cada um desses sistemas carac-

teriza a comunicação que lhe é própria por meio de uma codificação 

binária. O Sistema do Direito se diferencia por meio do código Direi-

to/não Direito. Assim, quando menciono, no cotidiano: “eu tenho direito 

a algo”, ou ainda, quando questiono: “-você tem o direito de fazer isso?” 

estou dando sentido a essa comunicação por meio do Sistema do Direi-

to.18  

Cada vez que me comunico, portanto, assim o faço com base em de-

terminado sistema social. Nesse momento, há duas estruturas que estão 

se acoplando para que essa comunicação seja produzida: o sistema psí-

quico (consciência) e o sistema social (sistemas diferenciados). Em tal 

ato, portanto, ocorre o que Luhmann denomina de acoplamento estrutu-

ral. Há uma ponte de  ligação entre a consciência do sujeito que está no 

entorno da sociedade e um dos sistemas sociais diferenciados pela comu-

nicação.  

Da mesma forma com que essas comunicações podem ocorrer no 

cotidiano, no exemplo da pergunta ou afirmação acerca de direitos acima 

mencionada, tais comunicações podem ser tematizadas como decisões. 

Assim, quando uma organização de determinado sistema toma uma 

decisão, como o Tribunal (Sistema do Direito) ou o Estado (Sistema da 

Política), essa decisão também é caracterizada como uma comunicação 

no âmbito desse sistema social, afinal, decide-se com base em um código 

binário, seja baseado na lógica do Direito/ não Direito (Tribunal/Sistema 

do Direito) ou não dinâmica do poder, envolvendo a distinção gover-

no/oposição (Estado/Sistema da Política). 

Portanto, no momento da comunicação, necessariamente obser-

vam-se duas estruturas conectadas para a produção de sentido no âmbito 

 
18 ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo social: Constituição na 
globalização. Curitiba: Appris, 2018. p. 20. 
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social, o que se denomina de acoplamento estrutural. Tal dinâmica tam-

bém se manifesta proporcionalmente nas relações entre sistemas sociais.  

Os sistemas sociais são estruturas diferenciadas por funções co-

muns e específicas na sociedade. A sociedade complexa é caracterizada 

pela multiplicidade de elementos (comunicações) possíveis. No momento 

em que tento me comunicar, ou seja, acoplar consciência e sistema social, 

há diversas possibilidades de caracterização do tipo de comunicação a ser 

produzido, de modo que, para reduzir a complexidade é necessário se 

fazer uma seleção/distinção comunicativa no âmbito da sociedade. Com 

esse propósito é que surge a utilidade prática de se observar a sociedade 

por meio de sistemas sociais. Diferenciando-a assim é possível reduzir a 

complexidade social.  

Portanto, ciente dessa multiplicidade de comunicações, os sistemas 

sociais servem como um arcabouço teórico para facilitar a observação. 

Partindo do pressuposto de que existe um Sistema do Direito (Direito/ 

não Direito), um Sistema da Política (governo/oposição), um Sistema da 

Economia (ter/ não ter), é reduzida a complexidade da observação, na 

medida em que consigo caracterizar de qual desses pressupostos parte a 

comunicação a ser observada. A partir dessa ideia, surge a concepção de 

que os sistemas sociais possuem uma função comum na sociedade: redu-

zir complexidade.  

Além dessa função comum, cada sistema social possui uma função 

específica. O Sistema do Direito, nessa perspectiva, estabiliza expectativas 

em relação a expectativas contrafáticas. Para tal, há uma estrutura inter-

na (dogmática jurídica) que prevê uma série de comportamentos 

esperados ou não desejados no âmbito social.  

Da parte do sujeito que integra o entorno do sistema social, há de se 

observar que as expectativas nunca cessam, ou seja, a todo o momento 

novas expectativas surgem no âmbito da sociedade. Tais expectativas são 

rotineiramente percebidas como irritação pelo Sistema do Direito, seja 

por meio dos movimentos de massa (movimentos sociais) ou pela atua-

ção jurisdicional de advogados e outros atores por meio da argumentação 
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jurídica. Quando essas irritações são internalizadas para o Sistema do 

Direito, quando comunicações que antes não eram do Direito passam a 

ser jurídicas, seja por meio de atos do Sistema da Política, como leis, ou 

decisões dos tribunais, pode-se observar o que Luhmann denomina de 

evolução sistêmica.  

Há de se observar, por outro lado, que a cada movimento de redu-

ção de complexidade do entorno do Sistema do Direito, ou seja, quando o 

Direito passa a absorver uma comunicação que antes não era jurídica, 

diminuindo as comunicações assim não tematizadas no ambiente social, 

o Sistema do Direito acaba por aumentar a sua complexidade interna. 

Assim, forma-se um paradoxo na comunicação, afinal, o Sistema do Di-

reito reduz a complexidade (entorno), aumentando-a (sistema).   

No cumprimento da função comum a todos os sistemas sociais, é 

possível diferenciar que uma comunicação é dotada de sentido a partir do 

momento em que identifico o código binário que caracteriza comunica-

ção de referido sistema. Como dito e exemplificado acima, o Direito é 

representado pelo código binário Direito/ não Direito, atribuindo, nessa 

distinção, a caracterização de determinada comunicação como jurídica. O 

Sistema da Política, por sua vez, caracteriza seus atos pela distinção go-

verno/oposição, operando em seu agir, comunicações dotadas do “poder” 

enquanto meio de comunicação simbolicamente generalizado.  

Como destaca Luhmann, o poder é caracterizado pela capacidade de 

limitação da decisão do outro na comunicação. Os atos de comunicar são 

baseados na distinção entre dois papeis disponíveis para tal: alter, o 

emissor da mensagem, e ego, o receptor.  No momento em que alter é 

capaz de vincular a escolha/decisão de ego, se está a caracterizar uma 

relação de poder. O Sistema da Política possui como característica pró-

pria a função de tomar decisões coletivamente vinculantes. Para tal, 

possui uma organização situada no centro desse sistema, o Estado. O 

Estado, portanto, possui a prerrogativa de tomar decisões que vinculem 

os membros que a ele pertencem, seja por meios de atos da Administra-
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ção ou pela produção legislativa, que não deixa de ser uma irritação ao 

Sistema do Direito.19 

Percebe-se, portanto, que por meio de uma função específica que 

caracteriza cada sistema social, como estabilizar expectativas (Direito) e 

tomar decisões coletivamente vinculantes (Política), os sistemas sociais 

formam estruturas próprias para responder a essas demandas, além de 

possuírem organizações situadas no centro do sistema (Tribunal e Esta-

do), que comunicam com base em decisões.  

Com esse arcabouço teórico é possível fazer uma distinção entre 

atos comunicados com base no Sistema do Direito e comunicações reali-

zadas a partir do Sistema da Política, permitindo, segundo a proposta 

luhmannniana, reduzir a complexidade da observação social. Com essa 

proposta metodológica, permite-se observar e diferenciar como, de modo 

diverso, atores do Sistema do Direito e do Sistema da Política atribuem 

sentido ao mesmo fato social. Esse é o princípio para a construção do que 

se tem denominado de Sociologia Sistêmica da Crítica20, possibilitando-se 

uma observação de segunda ordem por meio dessa distinção.  

A observação baseada em distinções é o que caracteriza a diferenci-

ação funcional na Teoria dos Sistemas Sociais, ou seja, a possibilidade de 

distinguir diferentes sistemas com base na função comum que eles pos-

suem (reduzir complexidade) e nas suas funções específicas, como 

estabilizar expectativas (Direito) ou tomar decisões coletivamente vincu-

lantes (Política), portanto.   

Para além dessa autonomia sistêmica (autopoiese), é possível obser-

var momentos de contato permanente entre comunicações de diferentes 

sistemas sociais, por meio de pontes de ligação que Luhmann denomina 

de acoplamentos estruturais. Portanto, para além dos acoplamentos que 

ocorrem entre consciência (sistema psíquico) e sistema social no âmbito 

 
19 RODRUGUEZ M. Darío. Gestión organizacional. Santiago: Universidad Católica de Chile, 2011. p. 157. 

20 TORRES JR., Roberto Dutra. Os sentidos da crítica em Luhmann. In. BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de 
Barros; AMATO, Lucas Fucci. Há uma teoria crítica dos sistemas? Porto Alegre: FI, 2018. p. 55-101. 
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da comunicação, é possível observar momentos em que a comunicação 

produzida está atrelada simultaneamente a dois sistemas sociais.  

Em uma semântica histórica, é possível observar a formação do Sis-

tema da Política por meio da centralização das decisões coletivamente 

vinculantes na caracterização do Estado enquanto organização, proferin-

do comunicações baseadas na lógica binária governo/oposição e dotada 

de poder. Por outro lado, é possível descrever como o Sistema do Direito 

se desenvolve na sociedade moderna a partir da centralização de suas 

decisões nos tribunais, enquanto organizações que decidem com base no 

código binário Direito/ não Direito.  

Para além dessas caracterizações, pode-se descrever que a partir de 

determinado ponto na história, todas as decisões políticas, emanadas do 

Estado enquanto organização do Sistema da Política, portanto, passaram 

a necessariamente prescindirem de uma fundamentação jurídica.  Nessa 

quadra da linha histórica da sociedade moderna, é possível afirmar que 

há um acoplamento necessário com o Direito em todas as operações do 

Sistema da Política. Os atores do Estado precisam fundamentar sua to-

mada de decisão com base em elementos jurídicos. Há, nesse sentido, um 

acoplamento estrutural entre Política e Direito.21 Esse acoplamento estru-

tural, para Luhmann, representa a Constituição na Teoria dos Sistemas 

Sociais. A constituição é o acoplamento estrutural entre Política e Direito.  

Com base nessa caracterização de Luhmann, muitos estudos surgi-

ram, formando o que se chama atualmente de Sociologia do 

Constitucionalismo. Partindo dessa perspectiva, mas com relevantes 

alterações, estão inseridos os trabalhos de Febbrajo22, Teubner23 e 

Thornhill24, como se demonstrará a seguir.  

 
21 Há de se destacar que também existe o que Luhmann denomina de acoplamentos momentâneos, representados 
por contatos realizados entre sistema e ambiente que duram enquanto permanecer o evento comunicativo. Assim, 
posso cumprir uma obrigação legal (Sistema do Direito) realizando um ato de pagamento (Sistema da Economia), 
ao mesmo tempo em que posso sugerir com consenso/dissenso político decretando uma lei. Esses contatos mo-
mentâneos entre sistema e ambiente diferenciam-se das estruturas permanentes de conexão, a exemplo do 
contrato (Direito e Economia) e da Constituição (Direito e Política), estabelecidas pela própria estrutura interna do 
Sistema do Direito. LUHMANN, Niklas. O Direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. p. 590. 

22 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo.  Tradução de Sandra Regina Martini. Curitiba: Juruá, 
2016. 
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3 Sociologia do constitucionalismo: as constituições para além do 

direito e da política 

 

Com base na concepção de Constituição como acoplamento estrutu-

ral entre Política e Direito, evidenciando a influência de Luhmann em 

seus estudos, Febbrajo25 desenvolve seu trabalho sobre Sociologia do 

Constitucionalismo. A partir dessas ramificações que surgiram com base 

na Teoria dos Sistemas Sociais, mas que adotaram traços teóricos pró-

prios entende-se por mais adequado utilizar-se da expressão 

Constituições – e não mais apenas Constituição-, afinal, os recentes estu-

dos a serem demonstrados evidenciam também o modo como o 

fenômeno constitucional se manifesta para além do Direito e da Política.  

Não é discussão nova na Teoria do Direito a crítica acerca da con-

cepção do modelo piramidal de organização das normas jurídicas como 

esquema atualizado para o enfrentamento de problemas contemporâ-

neos. Atualmente, pode ter mais sentido observar essa perspectiva ao 

inverso, como destaca François Ost.26 Aliás, tal observação reforça a im-

portância do trabalho de Luhmann como uma tradução explicita de uma 

concepção de mundo funcionalista, apta ao enfrentamento desses pro-

blemas.27  

Nesse diapasão, Febbrajo parte dessa crítica para demonstrar o mo-

do como a concepção de Constituição em um sentido tradicional não 

representa mais o contexto atual em que é extremamente necessária a 

 
23 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. 

24 THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological 
Perspective. New York: Cambridge University Press, 2011. 

25 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo.  Tradução de Sandra Regina Martini. Curitiba: Juruá, 
2016. 

26 OST, François. La pyramide à l’endroit ou à l’envers ? In. OST, François ; KERCHOVE, Van de. Jalons pour unr 
théorie critique du droit. Publicatións des Facultés Universitaires Saint-Louis. p. 185-192. 

27 OST, françois. La legitimité dans le discours juridique : cohérence, performance, sensensus ou dissensus ? In. 
OST, François ; KERCHOVE, Van de. Jalons pour unr théorie critique du droit. Publicatións des Facultés Univer-
sitaires Saint-Louis. p. 528. 
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observação do modo como o Direito está conectado com outros âmbitos 

sociais. Sendo assim: 

 

A imagem tranquilizadora, fornecida pelo positivismo jurídico, de uma cons-

tituição posta no vértice das normas do direito é assim corrigida por uma 

representação policêntrica em que os fatores sociais de diversa natureza de-

sempenham um papel importante ao lado dos fatores jurídicos, e o direito é 

explicado com e na sociedade, ao invés de somente com o direito.28 

 

Em tal concepção, Febbrajo29 propõe uma distinção entre Constitui-

ção formal e material para diferenciar o modo como o fenômeno 

jurídico-constitucional se manifesta no âmbito do Estado (Constituição 

em sentido formal) e como ela se relaciona com diversas outras ordens 

normativas no âmbito da sociedade (Constituição em sentido material). 

Portanto, para além da manifestação enquanto acoplamento estrutural 

entre Direito e Política, as Constituições (material e formal) passam a 

serem observadas por meio das conexões entre o Direito e outros siste-

mas sociais. Fala-se, nesse sentido, em uma sociologia do 

constitucionalismo, apta a observar as manifestações jurídicas para além 

dos tradicionais sistemas do Direito e da Política.  

Utilizando-se de terminologia semelhante, Thornhill30 defende uma 

metodologia própria, que denomina de funcionalismo-histórico, para 

observar o modo como as constituições surgiram ao longo da formação 

da estrutura estatal. Tendo como base a função que o Sistema da Política 

desempenha no sentido de tomar decisões coletivamente vinculantes, 

faz-se relevante descrever, ao longo da história, os momentos em que as 

decisões políticas (Estado) passaram a prescindir de uma fundamentação 

jurídica. 

 
28 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo.  Tradução de Sandra Regina Martini. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 18. 

29 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo.  Tradução de Sandra Regina Martini. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 58. 

30 THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in  Historical-Sociological 
Perspective. New York: Cambridge University Press, 2011. 
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Com essa proposta, Thornhill parte para uma distinção entre duas 

perspectivas de observar o fenômeno constitucional: uma de matriz 

normativista e outra com características sociológicas.  

De um lado, o normativismo dedutivo possui forte influência dos 

pensadores do iluminismo, na perspectiva de fundamentar uma raciona-

lidade jusnaturalista para enunciar um catálogo de direitos humanos31, 

definidos em um primeiro momento na Declaração dos Direitos do Ho-

mem e do Cidadão.32 Tal proposta defende uma legitimidade interna do 

sistema jurídico, por meio de princípios racionais.  

Como consequência histórica desse movimento, surgiram as consti-

tuições escritas posteriores à Declaração, vinculando o trabalho do jurista 

à leitura e análise dos textos constitucionais. Tal ponto de vista é visível 

na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma enun-

ciação de direitos que precedeu o movimento de positivação: “Toda a 

sociedade em que não está assegurada a garantia de direitos sem a sepa-

ração de poderes não possui uma Constituição (art. 16)”. (tradução 

livre.)33 

Nesse sentido, tal perspectiva, que vai servir de base para todo o 

movimento de codificação posterior, funda a legitimidade da Política e do 

Direito na existência de documentos escritos que reconheçam direitos. 

Esse movimento influência o surgimento da Teoria Constitucional e, sem 

síntese, afirma que a análise das Constituições parte da descrição desses 

documentos escritos.  

Por outro lado, em perspectiva sociológica, Thornhill destaca que se 

observa o surgimento das Constituições no momento em que é possível 

 
31 Essa corrente expressada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defende uma espécie de “jusnatu-
ralismo racional” para fundamentar uma enunciação de direitos que precedeu a Constituição. Nesse sentido são os 
trabalhos de Montesquieu, Rousseau e Voltaire.  

32 FRANCE. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Disponível em : < 
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-
de-1789> . Acesso em 07 fev. 2019. 

33 No original: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution. » FRANCE. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. 
Disponível em : < https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-
Homme-et-du-Citoyen-de-1789> . Acesso em 07 fev. 2019. 
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observar um vínculo estrito entre as decisões do Sistema da Política (Es-

tado) com fundamentos de natureza jurídica (Sistema do Direito). Nesse 

sentido, em análise histórico-funcionalista, é possível observar como, por 

exemplo, no final do século XII e início do século XIII princípios do Direi-

to Romano eram invocados para legitimar a tomada de decisões no 

âmbito do Estado.34 Esse é um dos exemplos que começam a evidenciar 

historicamente o processo de diferenciação e autonomia entre os siste-

mas da Política e do Direito, ao mesmo tempo em que as comunicações 

estatais passaram a estar acopladas com a fundamentação jurídica, sur-

gindo possibilidades para a observação sociológica do fenômeno 

constitucional.  

A Sociologia das Constituições, portanto, enquanto matriz teórica e 

área de estudos sociológicos sobre o constitucionalismo, busca enfatizar, 

que, muito mais do que um documento escrito, a exemplo das perspecti-

vas normastivistas de observação do Direito Constitucional, pode-se 

descrever uma Constituição a partir de certas características e capacida-

des de vinculação entre Política e Direito ao longo da história.  

Nesse sentido, Thornhill, descrevendo os elemtos que fundam a So-

ciologia das Constituições, destaca que: 

 

Na proposta oferecida aqui, em suma, uma constituição possui os seguintes 

recursos: é uma ordem legal que afeta o exercício do poder político que: (a) 

contém uma presunção efetivamente estabelecida de regra pública, de acordo 

com princípios ou convenções, expressos em lei, que (a) não pode ser facil-

mente (isto é, sem controvérsia socialmente perturbadora) suspensa; (b) foi 

projetada para restringir o uso flagrantemente obrigatório de poder em fun-

ções públicas e privadas; (c) aloca poderes dentro do próprio Estado e 

compreende alguma forma de representação popular / política em relação a 

questões percebidas como importantes em termos de posse para todos os se-

tores politicamente relevantes da sociedade; e (d) expressa uma distinção 

 
34 THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in  Historical-Sociological 
Perspective. New York: Cambridge University Press, 2011. p. 43. 
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legal entre a forma do estado e as pessoas que assumem autoridade para o 

cumprimento das funções atreladas ao o poder estatal.35 

 

Portanto, muito mais do que a análise de documentos constitucio-

nais, a Sociologia das Constituições propõe uma descrição sociológica 

(funcionalismo-histórico) para compreender o momento em que a Cons-

tituição surge como acoplamento estrutural entre os sistemas do Direito 

e da Política. Tal perspectiva serve para os seus trabalhos posteriores, 

principalmente para descrever o processo em que esses vínculos se mani-

festam para além do território dos Estados nacionais, formando 

Constituições Transnacionais.36 

Se observarmos a Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann, a estru-

tura dos sistemas do Direito da Política permanece muito atrelada ao 

âmbito dos Estados nacionais. Como mencionado no tópico anterior, as 

organizações encarregadas de tomar decisões nesses sistemas (Tribunal e 

Estado) possuem um vínculo com certa delimitação territorial, ao passo 

que outros sistemas podem ser descritos com maior facilidade no âmbito 

da globalização, a exemplo do Sistema da Economia. Tal limitação acaba 

por descrever a dificuldade com que as Constituições são observadas 

para a solução de problemas de natureza global, seja para decisões ori-

undas dos tribunais ou dos Estados. 

Nesse aspecto, observando a transnacionalização do fenômeno 

constitucional, Thornhill destaca que o período Pós-Segunda Guerra 

Mundial, com a refundação da Europa, caracterizou-se pela elaboração 

de novas constituições que carregam um catálogo comum de direitos 

 
35 No original: “On the account offered here, in sum, a constitution has the following features. It is a legal order 
impacting on the exercise of political power that: (a) contains an effectively established presumption of public rule 
in accordance with principles or conventions, expressed as law, that (a) cannot easily (i.e. without societally 
unsettling controversy) be suspended; (b) is designed to constrain or restrict egregiously mandatory use of pwer in 
both public and private functions; (c) allocates powers within the state itself, and comprises some form of popu-
lar/political representation in respect of questions perceived as possession importance for all politically relevant 
sectors of society; and (d) express a legal distinction between the form of the state and those persons assuming 
authority to borrow and enforce the power stored within the state.” THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitu-
tions: Constitutions and State Legitimacy in  Historical-Sociological Perspective. New York: Cambridge University 
Press, 2011. P. 10-11.  

36 THORNHILL, Chris. A sociology of Transnational Constitutions: social foundations of the post-national legal 
structure.  London: Cambrigde, 2016.  
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humanos, adequando-se a um panorama de direitos estabelecidos a nível 

internacional. Esse fenômeno, em descrição sociológica, acaba por alterar 

de sobremaneira as tradicionais concepções de poder constituinte, com 

grande influência de Sieyès37, envolvendo uma construção nacional dos 

documentos constitucionais, afinal, os Estados passaram a não ter tanta 

autonomia na definição de suas constituições. 

A emergência de um direito global, contrariamente ao que pode ser 

pensado em termos tradicionais de soberania, reforça o poder dos Esta-

dos. Em uma sociedade complexa e globalizada, as recorrentes demandas 

de inclusão e evolução no Sistema do Direito excedem a capacidade naci-

onal de produção legislativa. Essas pressões (expectativas) no Sistema da 

Política são passíveis de serem resolvidas pelo estabelecimento de um 

direito transnacional.  

Nesse sentido, a transnacionalização do constitucionalismo serve 

como um instrumento para a solução para os problemas locais a partir 

de normas de direito internacional que passam a estarem presentes nas 

Constituições dos diferentes países. Em tal proposta, Thornhill38 advoga 

por uma indistinção entre direito transnacional e direito internacional, 

na medida em que o catálogo de direitos humanos presente no plano do 

direito internacional passa a ser observável no âmbito interno das Cons-

tituições de diferentes Estados.  

Há de se destacar Thornhill propriamente já diferenciou a sua pers-

pectiva de observação em relação ao que propõe Teubner, ao defender 

que as Constituições não pertenceriam atualmente ao Direito Público 

clássico, mas que seriam geradas no âmbito do Direito Privado por meio 

de normas “with public, de facto constitutional standing.”.39 Tal distinção 

de perspectivas entre os dois autores é muito bem analisada por Priban.40 

 
37 SIEYÈS, Emmanuel. Qu'est-ce que le tiers état ? Paris: Champs, 2018. 

38 THORNHILL, Chris. A sociology of Transnational Constitutions: social foundations of the post-national legal 
structure.  London: Cambrigde, 2016. p. 17. 

39 THORNHILL, Chris. A sociology of Transnational Constitutions: social foundations of the post-national legal 
structure.  London: Cambrigde, 2016. p. 17. 

40 PRIBAN, Jiri. Constitutionalism as Fear of the Political? A Comparative Analysis of Teubner’s Constitutional 
Fragments and Thornhill’s A Sociology of Constitutions. Journal of Law and Society, 2012. 
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Mas importa, em síntese, tratar-se de discussões constitucionais que 

partem de uma perspectiva sociológico-sistêmica de observação.  

Teubner, portanto, como explicado pelo próprio Thorhill e por Pri-

ban, descreve o modo como as Constituições, na globalização, passam a 

ser manifestar no âmbito de sistemas diversos ao Direito e a Política, 

formando um ambiente social global caracterizado pela fragmentação 

constitucional. Tal terminologia, como afirmado em outra oportunidade, 

além do aspecto kelseniano evidenciado no termo “fragmentação” tam-

bém carrega forte influência das concepções de Luhmann no âmbito da 

Teoria Sistêmica.41 Nesse sentido, a sociedade convive simultaneamente 

com as tradicionais Constituições políticas e o surgimento de novos fe-

nômenos como as Constituições Econômica, da Saúde, da Ciência e 

inclusive da Religião.42 Trata-se, em comparação aos pressupostos colo-

cados por Luhmann, da manifestação autônoma do Direito em sistemas 

sociais que possuem maior facilidade no âmbito da globalização.  

Assim, há uma perda da formalidade jurídica enquanto manifesta-

ção tradicional dos tribunais e de construção legislativa pelo Estado, 

abrindo espaço cada vez mais para uma governança global, envolvendo 

atores públicos e privados na solução de problemas antes reservados ao 

âmbito da política. Um dos maiores exemplos de formação de uma Cons-

tituição econômica é observado no âmbito de emancipação da 

Organização Mundial do Comércio, não dependendo mais do Estado para 

a produção de sua legislação interna e para a resolução de conflitos. Para 

Teubner43, esse fenômeno representa uma emancipação constitucional: 

 

 
41 A expressão fragmentação deriva da concepção kelseniana de uma norma que não possui sanção no âmbito do 
Direito Internacional. De modo semelhante, a observação das Constituições em Teubner carrega influências da 
definição de autopoiese em Luhmann. Sobre o tema ver: COSTA, Bernardo Leandro Carvalho.; ROCHA, L. S. . 
Fragmentos de Constituição e Transconstitucionalismo: cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas, v. 34.1, p. 01-26, 2018. 

42 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 93. 

43 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 114. 
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A emancipação constitucional da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

tornou-se conhecida. Sua constitucionalização ocorreu em quatro direções 

distintas: a juridificação da resolução de conflitos, a adoção do princípio da 

nação mais favorecida, a prevalência das normas comerciais sobre o processo 

político e a opção da eficácia direta.  

 

Para além desse exemplo, destaca-se a produção autônoma de regu-

lação e solução de conflitos no âmbito da internet a partir dos painéis da 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) que, de 

modo independente a qualquer Estado, decide conflitos envolvendo no-

mes de domínio e violação de direitos fundamentais no âmbito da 

internet. Há de se destacar, na análise de suas decisões envolvendo liber-

dade de expressão, a título de exemplo, que não há menção a normas de 

direitos fundamentais positivadas nos países ou reconhecidas no âmbito 

internacional. O que há, por outro lado, é uma criação autônoma do que 

se pode denominar de direitos fundamentais da internet.44  

Tal independência do âmbito digital descrita por Teubner têm alte-

rado o próprio meio de comunicação no âmbito social, caracterizado cada 

vez mais por uma comunicação digital, inclusive no âmbito jurídico, 

evidenciando o que Vesting45 tem denominado de Constituições parciais. 

Esses elementos têm alterado não somente as observações acerca do 

fenômeno constitucional, mas também fornecido elementos para a carac-

terização de uma nova Teoria do Direito, apta ao enfrentamento dos 

novos panoramas da epistemologia jurídica.46  

 

4 Considerações finais 

 

Como se viu ao longo do artigo, os recentes estudos em Sociologia 

do Constitucionalismo, embora independentes e diferenciados entre eles, 

 
44 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 114. 

45 VESTING, Thomas. Legal Theory and the Media of Law. Cheltenham: Elgar, 2018. 

46 VESTING, Thomas. Teoria do Direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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partem de uma influência epistemológica comum: a matriz pragmático-

sistêmica, caracterizada principalmente pelo pensamento de Luhmann.47  

Nesse sentido, verificou-se a dificuldade, por um lado, de compre-

ender a proposta desse ramo de estudos sem uma compreensão prévia 

das concepções fundamentais que a Teoria dos Sistemas Sociais engloba. 

Sabendo-se desse problema, o presente artigo teve como objetivo 

apresentar a concepção de Constituição como acoplamento estrutural 

entre os sistema sociais do Direito e da Política na teoria de Luhmann, 

evidenciando a imprescindibilidade do conhecimento dessa definição 

para a compreensão dos recentes estudos em Sociologia do Constitucio-

nalismo.  

Após apresentar uma revisão do que a Teoria dos Sistemas Sociais 

concebe por sociedade moderna diferenciada funcionalmente, permitin-

do o surgimento de sistemas autônomos de comunicação, tais como o do 

Direito e o da Política, demonstrou-se como se forma pontes de conexão 

entre esses sistemas independentes (autopoiéticos) na concepção sistê-

mica. Nesses pontos de conexão, evidenciou-se como Luhmann descreve 

a Constituição como um acoplamento estrutural que vincula Direito e 

Política ao longo da histórica, condicionando, por consequência, todos os 

atos de decisão do Estado (Sistema da Política) aos pressupostos existen-

tes no Sistema do Direito por meio da Constituição.  

Na sequência, apresentados os pressupostos considerados impres-

cindíveis para uma observação sistêmica do constitucionalismo, dedicou-

se a segunda parte do artigo a uma revisão bibliográfica dos recentes 

estudos na área abordada, destacando os principais autores sobre o tema.  

Iniciando a descrição dessas teorias, passou-se pela relevante síntese 

de Febbrajo48, evidenciando a distinção entre constituições formais e 

materiais e a manifestação dos contatos sistêmicos (acoplamentos estru-

turais) não somente entre os sistemas do Direito e da Política, bem como 

 
47 ROCHA, Leonel Severo. Epistemologia jurídica e democracia. São Leopoldo: Unisinos, 2005.  

48 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do constitucionalismo. Tradução de Sandra Regina Martini. Curitiba: Juruá, 
2016. 
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a formação de uma cultura em rede no âmbito da globalização. Como se 

viu, portanto, as concepções de sistema e acoplamento estrutural presen-

tes na teoria de Luhmann são fundamentais para compreender essa 

observação.  

Na sequência, passou-se pelos trabalhos de Thornhill49 acerca da 

formação de uma Sociologia das Constituições, evidenciando o modo 

como o meio de comunicação simbolicamente generalizado da política 

“poder” passou a prescindir de um fundamento jurídico pra a tomada de 

decisões do Sistema da Política. Nesse momento, portanto, verificou-se 

que é possível observar a formação das primeiras constituições, que atu-

almente superam os limites territoriais das organizações dos tradicionais 

sistemas da Política (Estado) e Direito (Tribunal) em Luhmann, consta-

tando-se a formação de um constitucionalismo transnacional.50  

Após, evidenciada a divergência entre a formação dos novos fenô-

menos constitucionais a partir de pressupostos de Direito Público ou de 

sua manifestação no âmbito dos regimes privados, como destaca Pri-

ban51, passou-se pelo relevante trabalho de Teubner52 acerca do atual 

ambiente de fragmentação constitucional na globalização. Nesse ponto 

do artigo, demonstrou-se o modo como o código do Sistema do Direito 

(Direito/ não Direito) se manifesta para além das tradicionais estruturas 

do Tribunal e do Estado na Teoria dos Sistemas Sociais.  

Nessa perspectiva, a formação de Constituições autônomas em sis-

temas como o da Economia na ordem transnacional e a proliferação de 

comunicações envolvendo direitos fundamentais da internet no âmbito 

da lex digitalis são apenas exemplos de um ambiente social que se depara 

rotineiramente com a presença de fragmentos de norma (não sancioná-

 
49 THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological 
Perspective. New York: Cambridge University Press, 2011 

50 THORNHILL, Chris. A sociology of Transnational Constitutions: Social foundations of the post-national legal 
structure.  London: Cambrigde, 2016. 

51 PRIBAN, Jiri. Constitutionalism as Fear of the Political? A Comparative Analysis of Teubner’s Constitutional 
Fragments and Thornhill’s A Sociology of Constitutions. Journal of Law and Society, 2012. 

52 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
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veis por tribunais de Estados) e a formação regulações autônomas (auto-

poiese) que podem ser observadas como verdadeiros panoramas 

constitucionais  na concepção de Teubner.53  

Em síntese, em todos os estudos recentes em Sociologia do Consti-

tucionalismo abordados ao longo do artigo comprovou-se a 

imprescindibilidade da compreensão dos elementos da Teoria dos Siste-

mas Sociais apresentados na primeira parte do artigo.  

Como resposta ao problema levantado, ou seja, da dificuldade de se 

compreender os estudos descritos na segunda parte do artigo, buscou-se 

elucidar as concepções fundamentais da sociologia sistêmica presentes 

nesses trabalhos, como hipótese para solucionar o problema levantado.  

De modo conclusivo, portanto, é possível se afirmar que uma leitura 

da primeira parte do artigo é passível de fornecer uma melhor compre-

ensão acerca dos recentes estudos em Sociologia do Constitucionalismo, 

resolvendo o problema de pesquisa levantado e confirmando a hipótese 

descrita na introdução.  
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A Evolução do Direito sob o olhar da 

Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann 

 

Camile Serraggio Girelli 1 

 

 

1. Introdução 

 

O presente artigo pretende analisar minuciosamente, contudo sem a 

pretensão de exaurir, a evolução histórico-filosófica do direito com base 

na teoria apresentada pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann no capítulo 

6 de sua obra denominada “O Direito da Sociedade2. 

A Teoria dos Sistemas Autopoiéticos, de Niklas Luhmann, é uma das 

mais adequadas teorias sociais em tempos de pós-modernidade, pois 

trabalha com a complexidade e a contingência no comportamento dos 

sistemas sociais.3 O modelo sistêmico luhmanniano se destaca, pois sua 

matriz teórica representou uma grande mudança epistemológica nas 

teorias sociais. Não obstante a isso, Marcelo Neves afirma, em linhas 

luhmannianas que “nenhuma teoria poderia ser completa”4, necessitan-

do sempre de complementos e aperfeiçoamento. Contudo, Luhmann 

 
1 Doutoranda em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Mestre em Direito pela Universi-
dade de Passo Fundo – UPF. Pós-Graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera-Uniderp. 
Graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo – UPF. Advogada e professora. Endereço eletrônico: 
camilegirelli@outlook.com. 

2 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 319 e seguintes. 

3 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 93.  

4 NEVES, Marcelo. Niklas Luhmann: eu vejo o que tu não vês. In. Pensamento Alemão no Século XX. Org. Jorge 
de Almeida e Wolfgang Bader. Volume 1. São Paulo: editora Cosac Naify, 2009, p. 260.  
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“destaca que, para que seja possível a conclusão de sua teoria, faz-se 

necessário o abandono de uma série de conceitos que, segundo ele, não 

são válidos para descrever a sociedade contemporânea”5. 

 

Nesse sentido, conceitos clássicos da teoria do pensamento clássico sociológi-

co e filosófico, como o de sujeito, raiz antropológica, ação individual guiada 

por determinados interesses, entre outros, são insuficientes para a compre-

ensão de uma sociedade complexa.6 

 

Assim, a concepção luhmanniana rompe com o pensamento tradici-

onal, tratando-se de um ponto de vista epistemológico que “não se baseia 

na correspondência com a realidade externa, mas somente nas constru-

ções de um observador”7. Isso porque, a teria de Luhmann possibilita a 

estruturação de novas formas de observação do sistema, Assim, tudo 

estaria contido dentro do sistema social, toda produção de sentido estaria 

ligada a uma forma de observação.8  

Segundo Nicola9, ao processo de “distinction” e “indication” é dado 

o nome de observação, a qual passa a ser dependente da distinção adota-

da pelo observador, sendo este – no contexto teórico da Teoria dos 

Sistemas Sociais de Luhmann, um sistema autopoiético. 

É através dessas observações que a teoria luhmanniana tenta res-

ponder, dentre outros, dois pontos, quais sejam: a diferenciação estre 

sistema/meio; e qual o tipo de operação necessária para que o sistema se 

produza, evolua. É justamente esse último ponto que será trabalhado 

neste estudo. 

 
5 ROCHA, Leonel Severo. COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo social: constituição na globali-
zação. 1. ed. Curitiba: Appris, 2018, p. 13. 

6 ROCHA, Leonel Severo. COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo social: constituição na globali-
zação. 1. ed. Curitiba: Appris, 2018, p. 13. 

7 ROCHA, Leonel Severo. Observações sobre a observação luhmanniana. In: ROCHA, Leonel Severo; KING, Michael, 
SCHWARTZ, Germano. A verdade sobre a autopoiese no direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
17. 

8 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 96.  

9 NICOLA, Daniela Ribeiro Mendes. Estrutura e função do direito na teoria da sociedade de Luhmann. In: ROCHA, 
Leonel Severo (Org.) Paradoxos da auto-observação: percursos da teoria jurídica contemporânea. 2. ed. Ijuí, 
Unijuí, 2013, p. 267.  
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2. A compatibilidade entre a teoria da evolução e a Teoria dos 

Sistemas 

 

Em sua obra “O Direito da Sociedade”10, o Niklas Luhmann afirma 

que, embora as fontes disponíveis sobre a história do direito não tenham 

sido trabalhadas em uma perspectiva histórica, está-se relativamente a 

par das mesmas. Contudo, “o conceito de evolução é posto de maneira 

bastante vaga”11.  

Segundo uma concepção corrente em nossos dias, para a tarefa de 

analisar a evolução do sistema jurídico, os conceitos mais adequados são 

os da teoria da evolução, mais precisamente, na “evolução dos sistemas”12 

empregados por Charles Robert Darwin, isso porque, segundo o referido 

autor, na teoria darwiniana é usado o conceito teórico da diferença, e, 

juntamente a isso, Darwin também afirma que não é o meio que propor-

ciona o desenvolvimento, mas sim o próprio sistema quando decide o 

que deve ser considerado, o que deve entrar e se reproduzir. 

O conceito de evolução social é decorrente dos estudos de Darwin, 

publicado em sua obra prima denominada “A origem das Espécies por 

Meio da Seleção Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta 

pela Vida”13. Em sua teoria, Darwin adota, como dito a cima, um conceito 

teórico de diferença. Isso quer dizer que a teoria darwiniana não faz uso 

da unidade histórica como desenvolvimento de um princípio dos pri-

mórdios até a contemporaneidade, mas sim, são analisadas as condições 

de possibilidade das mudanças estruturais não planejadas e a explicação 

da diversificação e do aumento da complexidade.  

 
10 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 319. 

11 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 319. 

12 DARWIN, Charles Robert. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 
Favoured Races in the Struggle for Life. New York: D. Appleton. And C., 1859. 

13 DARWIN, Charles Robert. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 
Favoured Races in the Struggle for Life. New York: D. Appleton. And C., 1859. 
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Tendo sua primeira edição publicada no ano de 1859, a teoria dar-

winiana apresenta à comunidade acadêmica a conclusão de seus estudo 

resultantes da combinação de três teorias.  

Darwin inicia suas pesquisas com a teoria da variabilidade (não 

unidade), onde analisa uma região específica em que todos os seres se-

melhantes, ou seja, da mesma espécie mas com grande variabilidade 

(multiplicidade) genética, possuem a capacidade de reprodução e geram 

descendente(s). Diante dessa constatação de Darwin, Luhmann faz uma 

analogia com o sistema jurídico, segundo Tonet: 

 

A variação decorre da mudança do sistema, algo desviante se reproduz atra-

vés dos elementos sistêmicos, ou seja, novos fechamentos surgem no mundo 

fático jurídico, ´toda variación se presenta, por tanto, como contradicción, no 

en el sentido lógico, sino en el sentido más originario dialógico´, a variação 

forma uma contradição ao próprio sistema que atua.14 (grifos do autor) 

 

De acordo com a teoria darwiniana, o(s) ser(es) gerado(s) traz(em) 

consigo a carga genética de ambos os genitores de forma aprimorada, 

trazendo em si melhores condições de adaptação às influências externas. 

Os seres mais fracos, aqueles que não sobrevivem aos predadores, às 

intempéries do tempo, às disputas sociais, portanto, denominados pelo 

autor, como os seres menos adaptados, acabam por ser eliminados, ex-

tintos.  

Baseado nisso, Darwin desenvolve sua segunda teoria, a teoria da 

adaptação, a qual identifica que a morfologia e a fisiologia de cada ser 

encontra-se em harmonia com as condições do meio sobre seus metabo-

lismos. Assim, os seres mais adaptados a condições de possibilidade das 

mudanças estruturais não planejadas vão sobrevivendo por mais tempo e 

vão se reproduzindo, ao contrário dos menos adaptados que acabam por 

ser extintos. 

 
14 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 94. 
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Com a combinação dessas duas teorias, o autor passa a observar 

que há a predominância de espécies em determinada área estudada e 

passa, assim, a confirmar que algumas espécies são extintas e outras 

sobrevivem e nessa simbiose, observa que os sobreviventes são os me-

lhores adaptados, passando, portanto, por um processo de seleção 

natural, promovendo, à longo e gradativo prazo, o melhoramento genéti-

co daquela espécie, daquela variabilidade explicando, assim, a 

diversificação e o aumento da complexidade dos novos seres. 

 

A seleção, que é a reação positiva ou negativa à nova variação sistêmica, pode 

possibilitar a continuidade ou não desse novo elemento. A seleção seria um 

fruto da variação, ocorrendo forçosamente, pois significaria uma consequên-

cia natural.15 (grifos do autor) 

 

Em observação à teoria darwiniana, Luhmann conclui que o sistema 

só pode evoluir de forma ao mesmo tempo que fechada – fechamento 

operacional –, mas, também aberta – abertura cognitiva –, sendo que só 

assim poderá diferenciar-se dos demais sistemas. Luhmann se refere aos 

sistemas autopoiéticos “que devem se tratar de um sistema operacional-

mente fechado”16. Isso quer dizer que o próprio sistema trabalha em 

operações próprias, sem influência do entorno, do ambiente em que se 

encontra. 

 

Por fim, a estabilização é a entrada da variação que passou pela seleção do 

novo sistema. Sendo assim, é o mecanismo que vem assegurar a estrutura 

inovadora que, segundo Neves, fornece a unidade de reprodução do sistema, 

criando ´duração e capacidade de resistência’ sistêmica.17 (grifos do autor) 

 

 
15 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 94. 

16 “Que debe tratarse de un sistema operativamente clausurado”. LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. 
Traducción: Javier Torres Nafarrate. Ciudad de México: edición Herder, 2007, p. 66. 

17 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 94. 
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Segundo Luhmann, “o conceito de sistema autopoiético nos servirá 

de fio condutor”18 como condição sine qua non de toda a evolução. Em 

seguida explica que a conservação da autopoiese como condição elemen-

tar de toda a evolução é alcançada mediante a mudança de estruturas. 

Assim, com base na teoria darwiniana, Luhmann explica que a evo-

lução se dá quando diferentes condições são satisfeitas da seguinte 

forma:  

 

(1) a variação de um elemento autopoiético relativamente aos padrões de re-

produção que até então eram vigentes; (2) a seleção de estrutura que assim 

se faz possível como condições de outras reproduções; e (3) a estabilização 

do sistema, no sentido de mantê-lo dinamicamente estável para que seja pos-

sível a reprodução autopoiética dessa forma estruturalmente determinada 

que passou por alteração.19 

 

Luhmann20 desenvolveu essa concepção teórica, aplicando-a ao sis-

tema jurídico, sugerindo a determinação das funções evolutivas do 

direito a partir de mecanismos jurídicos específicos, defendendo assim 

que, nesses sistemas, a estrutura normativa é que poderia garantir a 

estrutura institucional, a função de seleção, a estrutura dogmática e a 

função de retenção.  

Contudo, por mais brilhante que seja essa analogia, ainda assim es-

sa compatibilidade entre elas não é suficiente para explicar a evolução 

do(s) sistema(s), é preciso mostrar como se realiza a evolução nesse nível 

de sistema. E, se a explicação se mostra satisfatória, aí se tem outro ar-

gumento em favor da autopoiese independente do sistema jurídico.21 

 

 
18 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 322. 

19 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 323. 

20 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociais: esboço de uma teoria geral. Rio de Janeiro, Editora Vozes, 2016, p. 132. 

21 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 326. 
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3. Formas de fixação das estruturas dos sistemas e seu fechamento 

sistêmico operativo 

 

De acordo com a teoria luhmanniana22, para investigar como, no ca-

so do sistema jurídico, encontram-se diferenciadas as funções evolutivas 

de variação/seleção/estabilização, deve-se que esclarecer como se man-

tém fixas as estruturas desse sistema, para que se possa assegurar as 

expectativas e diminuir as frustações. Com a intenção de tornar perene o 

conhecimento, desenvolveu-se a forma escrita como forma de fixação e 

estabilização da estrutura do sistema. 

Nos primórdios da civilização, nas sociedades arcaicas, a memória 

social era a memória psíquica de seus indivíduos, que consistia na con-

servação tradicional dos conhecimentos e, “portanto, na capacidade de 

retardar o tempo da memória psíquica, ativando-a sucessivas vezes, para 

assim conservar o conhecimento que se sobrepujasse ao tempo, mesmo à 

medida que ele passava”23. Contudo, com o passar dos anos essas memó-

rias apresentavam desvantagens consideráveis, principalmente na área 

das ciências humanas, uma vez que ficavam cada vez mais imprecisas e 

sem que fosse possível fazer averiguações de sua veracidade, uma vez 

que dependia de cada indivíduo rememorar seus conhecimentos, assim, a 

civilização teve que encontrar outra forma para o armazenamento de 

seus conhecimentos.  

O mais óbvio, afirma Luhmann24, é pensar na fixação por escrito, 

mas, à medida que se torna mais precisa a indagação surgem questões 

mais complicadas. A escrita como memória social funciona com a vanta-

gem de manter disponível e expresso o conhecimento para situações 

 
22 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 327. 

23 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 327. 

24 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 327. 
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imprevisíveis.25 Não obstante a isso, a escrita realiza muito mais do que 

apenas um mecanismo expresso de publicidade, ela produz um processo 

de diferenciação de textos, que pode servir de base idêntica para criação 

de diferentes opiniões, ela preserva as interpretações das adivinhações, 

assim como evidencia as mudanças jurídicas. 

A escrita facilita o permanente acesso ao teor do sentido e dificulta o 

esquecimento. A escrita faz que a comunicação se torne independente no 

momento da comunicação, e, assim, em grande parte, passa a ser inde-

pendente das intenções do emissor. 

 

A escrita, a exemplo dos sons da comunicação verbal, é, de maneira bastante 

efêmera, um mecanismo de acoplamento estrutural (físico, perceptivo e co-

municacional) entre a realidade física, a psíquica e a social. Nesse sentido, a 

escrita realiza muito mais do que expressa, o que significa que ela produz um 

processo de diferenciação de textos, que logo pode servir de base idêntica pa-

ra a criação de diferentes opiniões.26 (grifos do autor)  

 

Assim, o sistema de comunicação assimila a escrita ao utilizá-la co-

mo informação. A escrita surge para conservar as interpretações e sanar 

as adivinhações típicas dos tempos mesopotâmicos, isso porque, naquela 

época, ao detectar um problema a culpabilidade ou a inocência era impu-

tada numa analogia com circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, não 

havendo critérios ou delimitações específicas. 

A escrita faz que a comunicação se torne independente do momento 

da comunicação, e assim, em grande parte, torna-se independente das 

intenções do emissor.27 

Quando a escrita se torna disponível em uma forma facilmente 

compreensível (fonética e alfabética), ela se torna um meio pelo qual os 

textos legais passam a se diferenciar dos demais, só então o direito se 

 
25 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 327. 

26 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 328. 

27 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 329. 
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torna autônomo. Ao comparar os textos jurídicos aos dez mandamentos, 

nota-se a diferença que esses eram literais, enquanto que os textos jurídi-

cos vinham acompanhados de teor de sentido. 

Segundo Luhmann28, é exatamente quando o teor do sentido é fixa-

do por escrito que o texto fica entregue a um processo de leitura 

destinado à repetição e, consequentemente, à condensação e à ampliação 

do seu sentido, esse é o cerne da evolução. 

Com a escrita ampliam-se os meios de acesso, como também se res-

tringe e se concentra, com a escrita o direito se fecha e se diferencia 

como forma – sistema funcionalmente diferenciado. 

Todo direito assegurado por meio da escrita é um direito que requer 

interpretação, ao observar "como" e "quem" faz essa interpretação o 

direito adapta-se às mudanças evolutivas da sociedade. Todo texto que se 

considere atual se expõe à interpretação. 

É só na sociedade moderna, por conta da invenção da imprensa e, 

portanto, da forma massiva de divulgação, que começa a predominar a 

evolução do direito, e essa evolução só foi possível pela diferenciação 

entre texto e interpretação, o que exerceu um efeito decisivo sobre a 

forma de seus resultados. 

 

Assim como os próprios sistemas autopoiéticos, também as condições da 

evolução são produto da evolução. Isso vale (...) para a amplitude das in-

fluências sobre os elementos (variação), as influências sobre as estruturas 

(seleção) e a adaptação da autopoiese no contexto da reprodução dos siste-

mas complexos (reestabilização) são um produto da evolução social. (...) A 

variação, decisiva para a evolução do direito, está relacionada a expectativas 

normativas inesperadas.29  

 

Isso porque o direito se origina a partir de um fato, ou seja, primei-

ro ocorre o fato, o comportamento, aí o comportamento é analisado, 

 
28 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 337. 

29 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 342-243. 
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constata-se seu rechaço ou sua aceitação por parte do sistema, se acaso 

for rechaçado e ainda não houver previsão normativa, então surge a lei. 

A lei, na forma escrita inicia-se de baixo para cima, ou seja, ela não é 

imposta por um julgador máximo impondo uma nova realidade, mas 

surge com a retenção dos acontecimentos capazes de comprovação, como 

o cumprimento das promessas ou suas frustrações. 

Evolução não é processo de planificação. A transformação gradual 

do direito não ocorre de forma planificada, mas resulta na diferença 

entre variação e seleção que se produz constituindo um resíduo da en-

trada em vigor da diferença evolutiva. A evolução não é resultado de um 

processo que se dirige a uma meta, mas um produto colateral não inten-

cionado. 

Os conhecimentos jurídicos que conferem estabilidade ao sistema 

desenvolvem-se por meio das experiências obtidas de casos, comparações 

cautelosas entre casos novos e casos antigos. Nesse procedimento a imi-

nente e nova decisão não necessariamente se encontra já determinada 

pelos conceitos prévios. É possível que justamente em razão do repertó-

rio de casos existentes reconheça-se a novidade de um deles sobre o que 

agora se deve decidir. O resultado consolidado é a construção de uma 

fase evolutiva, como também a condição para reconhecer e especificar a 

variação seguinte. 

Luhmann afirma30 que a evolução do direito se assenta na distinção 

entre casos de frustração contenciosos e não contenciosos. Apenas quan-

do os conflitos se verbalizam, quando o perturbador e o perturbado se 

defendem, buscando o reconhecimento de situações excepcionais e 

quando alegam seus próprios direitos é que se pode surgir uma observa-

ção de segunda ordem: só então se pode dizer quem tem razão e quem 

não tem. Vale lembrar que, para Luhmann, todo problema decorre da 

falha na comunicação. 

 
30 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 346. 
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Diante do movimento entre acusação e defesa surge o exercício da 

linguagem, da comunicação, e é justamente pelas conquistas evolutivas 

da linguagem, e, por consequência, do direito, que revela-se a evolução 

social estrutural. 

 

A condição prévia a qualquer evolução é o processo de diferenciação dos sis-

temas de interação, nos quais se podem negociar as soluções dos conflitos 

normativos. Então torna-se possível uma comunicação que persiga fins de 

conciliação e que, em condições diferentes, persiga o fim de constatar de que 

lado está lei e de que que lado ela não está.31 

 

Quando a prática do direito se fecha em uma continuidade temporal 

e se deixa guiar pelas regras que ela própria determinou, e quando a 

tarefa consiste particularmente em mensurar o caso com as regras e 

regras com o caso, a seleção evolutiva adquire uma forma peculiar. De-

ver-se-á então perguntar se o caso em análise é igual aos casos pretéritos. 

Se (e somente se) for igual, pode-se "subsumir". Se for diferente ter-se-á 

de desenvolver uma nova regra partindo do caso em análise. Essa prática 

é a que dá ensejo a que se conceba a justiça, não simplesmente como 

ideia de igualdade, mas como a forma normativa de igualdade. 

A depender de como se toma essa decisão, a evolução do direito se 

orienta no âmbito das suas próprias redes de comunicação para um feed-

back positivo ou negativo. Ou o sistema jurídico se mantém estável em 

virtude das regras já existentes ou o sistema se desvia do ponto de parti-

da e constrói maior complexidade mediante de novas decisões distintivas 

ou anuladoras. 

A evolução depende de como o problema de conciliação é resolvido. 

A evolução leva a uma maior clareza dos processos de seleção. Com isso, 

separam-se as funções evolutivas de variação e de seleção. A variação 

assume a mutação do direito. Sem ela não há mudanças evolutivas. Já a 

seleção assume a tarefa de definir qual concepção corresponde ao direito. 

 
31 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 348. 
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Pode-se falar agora em uma dogmática jurídica que atenta para a siste-

mática conceitual e para a consistência histórica.32 

 

O direito tradicional, da mesma forma que o direito que passou por altera-

ções, é válido quando mantido num contexto de ideias jurídicas relacionadas. 

A possibilidade de uma construção de uma solução de caso pode assumir 

como prova de consistência. Isso, por sua vez, possibilita identificar situações 

onde uma construção não se faz possível, como possibilita ter a consciência 

de que há um problema quando o resultado encontra-se em descompasso 

com uma percepção modificada de justiça ou contradiz o que um olhar jurí-

dico treinado aceitaria como solução razoável.33 

 

O autor afima que “o direito tem a oportunidade de amadurecer 

mediante seus próprios defeitos”34. Essa ideia pode ser concebida como 

adequação do sistema jurídico às necessidades cambiantes, ou seja, o 

sistema reconhece seus defeitos e, para remediá-los só se pode valer de 

seus próprios meios. 

Luhmann salienta, entretanto, que não são apenas os conflitos in-

ternos do sistema jurídico que o fazem evoluir. Para explicar essa 

possibilidade o autor refere-se às referências inter-sistêmicas, ou seja, 

sistemas sociais podem se relacionar seja com os elementos do seu ambi-

ente, seja com outros sistemas sociais ou psíquicos, através de um 

mecanismo ao mesmo tempo superficial e complexo denominado “aco-

plamento estrutural”, por meio do qual um sistema utiliza as estruturas 

de funcionamento de outro sistema. Por este mecanismo, um sistema 

utiliza os elementos de outro para operar os seus próprios processos 

comunicativos. 35  

 
32 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 364. 

33 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 367. 

34 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 367. 

35 (...) a ponte de ligação entre os sistemas é apresentada na teoria sistêmica pelo conceito de acoplamento 
estrutural. Trata-se de algo comum no pensamento de Luhmann, de um conceito que – assim como o de 
autopoiese – é importado na teoria biológica de Maturana e Varela, decorrendo, além disso, de uma substituição 
dos autores das considerações anteriormente apontadas pelos conceitos de input – output pelo conceito de 
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Como a teoria parte do princípio do fechamento operacional, esse 

desenvolvimento totalmente autônomo do sistema em relação ao ambi-

ente, simultâneo a uma atenção do sistema sobre o ambiente, é um dos 

elementos de geração de conflitos e desestabilizações dos sistemas. Essas 

desestabilizações, no entanto, não são prejudiciais para os sistemas, ao 

contrário, auxiliam seu desenvolvimento. Pelo acoplamento estrutural 

um sistema pode se relacionar com sistemas altamente complexos do 

ambiente que o envolve, sem que precise alcançar ou reconstruir cogniti-

vamente sua complexidade, mas apenas operacionalmente relacionar-se 

com os elementos do outro sistema, a fim de colocar em operação seus 

próprios elementos. Assim, um sistema pode utilizar estruturas mais 

avançadas do que as suas próprias sem a necessidade de compreender as 

suas lógicas de funcionamento. 

Diante das ideias de evolução e de acoplamento estrutural não se 

pode garantir a unidade do direito, sendo esta substituída por um concei-

to pluralista. 

O direito vigente não pode ser concebido como sistema lógico to-

talmente fechado: nenhum sistema lógico pode ser fundamentado como 

sistema livre de contradições. Mas a resposta à essa imperfeição se en-

contra na continuidade da produção do sistema jurídico e suas fontes 

(dentre elas a legislação escrita como vimos), nas quais se pode reconhe-

cer o que é válido como direito e o que não é.  

A validade do direito não se estabelece na unidade, mas na diferen-

ça. A validade não se pode ver, não se pode encontrar, ela simplesmente 

se manifesta na reprodução contínua. 

 

4. Nexo entre autopoiese e acoplamento estrutural como condição 

prévia à evolução do direito 

 

 

acoplamento estrutural. ROCHA, Leonel Severo. COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo social: 
constituição na globalização. 1. ed. Curitiba: Appris, 2018, p. 41 e 42. 
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Segundo Luhmann36, a ideia de que a evolução do direito até sua 

culminância em um “fechamento operativo”37 do sistema necessita de 

uma ressalva importante. Pode ser mantida a tese de que o direito evolui 

a partir de si mesmo e que o ambiente social traz a ele impulsos casuais 

que desencadeiam variações e seleções eventualmente inovadoras.38 A 

resposta do sistema ao ambiente é demonstrada por institutos jurídicos 

especiais, sendo possível encontrar seu ponto máximo no direito consti-

tucional contemporâneo. Todavia, o autor39 questiona: há condições 

sociais para que o sistema jurídico possa se fechar em sua operação? 

Ainda, há condições pelos quais o próprio sistema do direito especifique 

suas estruturas mediante operações exclusivas e, não sendo possível 

modifica-las acabe fazendo mesmo assim, por motivos em direito admi-

tidos?  

A resposta aos questionamentos é positiva, isso porque a condição 

social para que o direito possa se fechar é a paz. Ou seja, segundo ele, a 

evolução do sistema jurídico depende da evolução do sistema político, 

que se dá em paralelo, isso porque esse sistema subtrai à sociedade a 

disposição do poder de violência física e, sobre essa base, consolida seu 

próprio poder.  

Luhmann40 diz que “poder-se-ia afirmar, então, que a evolução 

‘busca’ soluções para o problema do acoplamento estrutural do sistema 

jurídico, para que não lhe sejam obstáculos;” ou ainda que, “a evolução 

 
36 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 374-375. 

37 “(...)” podemos falar de autopoiese e fechamento operativo apenas se as operações que reproduzem uma à outra 
– e consequentemente, o sistema – revelarem certas características. Elas formam unidades emergentes que podem 
se dar apenas mediante o fechamento operativo do sistema e, como tais, produzem uma redução independente de 
complexidade – tanto do ambiente do sistema como do sistema em si mesmo.” LUHMANN, Niklas. O Direito da 
Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre Agnolon. São Paulo: Martins 
Fontes, 2016, p. 72. 

38 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 374. 

39 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 375. 

40 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 377. 
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busca estruturas possíveis de complexidade, que possibilitam uma evolu-

ção especial do sistema jurídico”. 

Nos primórdios a resolução de conflitos era relacionada a soluções 

predominantemente violentas e assim permaneceu até meados da Alta 

Idade Média. Já no Renascimento esse obstáculo foi superado quando o 

sistema político avocou o controle da violência física e prometeu a paz.  

Sempre que a violência está em jogo, aparece o paradoxo da codifi-

cação do direito, mas de forma tal que o paradoxo se desenvolve no 

interior do direito (autopoiese) mediante certos condicionamentos (aco-

plamento estrutural entre sistema jurídico e sistema político), e assim o 

paradoxo se torna invisível.  

O problema do acoplamento estrutural pode então se especificar e 

se restringir à relação entre política e direito. De acordo com Luhmann41, 

o que permite o acoplamento estrutural entre esses dois sistemas – polí-

tico e jurídico – é a Constituição: 

 

O acoplamento estrutural entre direito e política se regula pela Constituição. 

Por um lado, a Constituição vincula o sistema político com o direito, com a 

consequência de que ações contrárias à lei comportam o fracasso político e, 

por outro lado, a Constituição faz possível que o sistema jurídico seja preen-

chido de inovações mediante uma legislação politicamente induzida, o que, 

por sua vez, se atribui como êxito ou fracasso na política. Desse modo, a 

transformação de direito em direito positivo e a democratização da política 

estão estritamente relacionados.42  

 

A Constituição, portanto, medeia as relações entre os sistemas soci-

ais da Política e do Direito, possibilitando uma observação sistêmica do 

 
41 LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción: Javier Torres Nafarrate. Ciudad de México: edición 
Herder, 2007, p. 620. 

42 “El acoplamiento estructural entre derecho y política se regula por la Constitución. Por un lado, la Constitución 
vincula al sistema político con lo derecho, con la consecuencia de que acciones contrarias a la ley comportam el 
fracaso político; y - por otro lado – la Constitución hace posible que el sistema jurídico se llene de innovaciones 
mediante una legislación políticamente inducida – lo cual a su vez, se atribuye como éxito o fracaso de la política. 
De este modo, la transformación del derecho en derecho-positivo y la democratización de la política están estre-
chamente relacionados” LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción: Javier Torres Nafarrate. 
Ciudad de México: edición Herder, 2007, p. 620. 
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Direito Constitucional.43 Assim, pode-se afirmar que o nexo entre auto-

poiese e acoplamento estrutural é condição prévia a qualquer evolução. 

Nesse sentido, Rocha afirma que “a Constituição é a forma estrutu-

rada nas sociedades diferenciadas características da modernidade para a 

operacionalização/observação das relações entre Direito e a Política”44. 

Tonet complementa: “é a Constituição que fornece pontos de ligação 

entre os dois sistemas, seja na ordem jurídica pelos princípios, seja na 

ordem organizacional estatal, político, administrativa”45. 

O acoplamento como estrutura autopoiética pode ser constatado de 

duas maneiras, a primeira corresponde às irritações que são provocadas 

por outro sistema que são absorvidas ou não pelo sistema receptor, as-

sim, através da diferença entre os sistemas, pode haver a evolução. A 

segunda maneira corresponde ao momento em que o modelo de acopla-

mento causa irritações no primeiro receptor e agora esse passa a ser 

provedor de irritações para outros sistemas, tornando-as constantes no 

desenvolvimento sistêmico. Luhmann afirma que “os acoplamentos es-

truturais não introduzem nunca normas do entorno ao sistema de 

direito. A única coisa que fazem é provocar irritações”46 

 

Em Luhmann, seria ilógico que o sistema autopoiético sofresse alguma alte-

ração face às provocações, irritações, advindas do meio, pois perderia por 

completo sua estrutura unitária de operacionalidade fechada, tornando-se 

um sistema aberto, vulnerável a qualquer tipo de perturbação advinda do 

meio. As diversas faces do acoplamento podem ser vistas quando o sistema 

do Direito se encontra com o sistema político através da Constituição. (...) 

não se pode definir qual o objetivo específico do acoplamento, pois pode ser 

alterado em cada caso fatídico. Mas se pode dizer que é graças ao acoplamen-

 
43 ROCHA, Leonel Severo. COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo social: constituição na 
globalização. 1. ed. Curitiba: Appris, 2018, p. 45. 

44 ROCHA, Leonel Severo. Tempo e Constituição. In: Direitos Culturais: Revista do Programa de Pós-Graduação 
em Direito – Mestrado URI. v. 1, n. 1 (dez 2006). Santo Ângelo: EDIURI, 2006, p. 177. 

45 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 115. 

46 “los acoplamientos estructurales no introducen nunca normas del entorno en el sistema del derecho. Lo único 
que hacen es provocar irritación.” LUHMANN, Niklas. La sociedad de La sociedad. Traducción: Javier Torres 
Nafarrate. Ciudad de México: edición Herder, 2007, p. 513. 
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to e suas constantes irritações sobre o sistema que o mesmo acaba por ne-

cessitar de informações e novas linguagens próprias adaptadas às novas 

complexidades.47 

 

Seguindo o esquema conceitual da teoria da evolução de Charles 

Darwin é frequente a conformidade quando se explica, por meio da evo-

lução, como a sociedade chegou a uma cultura do direito tão altamente 

desenvolvida e diferenciada. As instituições provenientes dessa evolução 

(propriedade privada, dignidade da pessoa humana, capacidade jurídica, 

contratos, etc.) são dadas como pressupostos e já não têm mais sua natu-

reza analisada. A teoria da evolução explica de que modo as conquistas, 

tão pouco prováveis e tão discrepantes com relação ao início dos tempos, 

acabaram por resultar possíveis, podendo ser hoje praticadas como algo 

normal. 

Ao mesmo tempo, tal explicação implica dizer que tudo isso não te-

ria sido possível sem a evolução e que todas as intenções de 

planejamento e melhoria do direito contribuíram para sua evolução, mas 

sem que se possa determinar o resultado de maneira objetiva. 

Com ponto de partida na teoria dos sistemas, não se obtém nenhu-

ma distância em relação à própria teoria, mas sim um instrumental mais 

complexo de análise. Pode-se partir do pressuposto que a evolução possi-

bilita a formação e a manutenção dos sistemas altamente complexos 

juntos dos quais podem sobreviver os sistemas de mais simples estrutu-

ração. A evolução conduz ao desenvolvimentos dos sistemas que podem 

realizar sua autopoiese mesmo em condições de maior complexidade 

estrutural, e com a correspondente multiplicidade e diversidade das ope-

rações. 

Importante ressaltar que o conceito de autopoiese conclui que um 

sistema que se produz a si mesmo, sendo autônomo em seus níveis de 

operação, autorreproduzindo-se por meio de seus próprios elementos 

que o constituem. Nas palavras de Rocha e Costa: 

 
47 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 116. 
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Na observação da sociedade como sistema social, uma perspectiva baseada 

em uma metáfora organicista, Luhmann, com base em conceito desenvolvido 

por Maturana e Varela no âmbito das ciências biológicas, o de autopoiese, 

afirma que os sistemas sociais possuem certo grau de autonomia; a partir 

dessa concepção, o autor passa a chamá-los de sistemas autopoiéticos.48 

 

O conceito de autopoiese (palavra derivativa do grego auto “pró-

prio”, poiesis “criação”) nasce na década de 1970 a partir dos estudos dos 

biólogos chilenos Humberto Maturana Romesín e Francisco Varela Gar-

cia49, tendo como finalidade a designação da capacidade dos “seres 

vivos”50 de produzirem a si próprios, sendo uma espécie de máquinas 

autopoiética, “pois estariam em uma rede constante de produção, cria-

ção, transformação e destruição de seus próprios componentes”51. 

A capacidade de reprodução autopoiética dos sistemas estaria, se-

gundo Maturana e Varela, ligada ao espaço onde o organismo se 

desenvolve, diante disso, o ambiente em que se encontra seria decisivo. 

 

O autor afirma que todas as transformações só podem ser produzidas dentro 

da própria estrutura interna dos seres vivos, em uma espécie de troca de 

comunicações estruturais, nesse sentido, a geografia estrutural, a conduta do 

organismo vivo, dependeria dessas trocas congruentes de experiências e in-

formações.52 

 

 
48 ROCHA, Leonel Severo. COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo social: constituição na 
globalização. 1. ed. Curitiba: Appris, 2018, p. 34. 

49 MATURANA ROMESÍN, Humberto; VARELA GARCIA, Francisco J. El arbor Del conocimiento: Las bases 
biológicas del conocimiento humano. Madrid, Debate, 1996. 

50 “Los seres vivos, incluidos los seres humanos, somos sistemas determinados estructuralmente. Esto quiere decir 
que todo ocurre en nosotros en la forma de cambios estructurales determinados en nuestra estructura, ya sea 
comoresultado de nuestra propia dinámica estructural interna, o comocambios estructurales gatillados en nuestras 
interacciones en elmedio, pero no determinados por éste.” MATURANA, Humberto. Biologia del fenómeno social. 
Disponível em: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-YLV8egGwSuWE8tc3N1R1BjUW8> Acesso em 30 
jan. 2019. 

51 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 105.  

52 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 106. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-YLV8egGwSuWE8tc3N1R1BjUW8
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De origem biológica, o conceito, que apareceu primeiramente confi-

nado nos domínios da biologia e da psicologia, intenta explicar os 

“processos elementares da vida, em particular ao nível da célula e do 

sistema nervoso central”53 e são “utilizados na compreensão dos fenôme-

nos sociais como meros ´mecanismos geradores’”54.  

Maturana55 distingue entre três instâncias de autopoiesis: 1) a mera 

articulação de sistemas autopoiéticos, através do qual os sistemas não 

perdem a respectiva identidade nem se fundem numa nova unidade; 2) a 

criação de uma nova unidade autopoiética, na qual os subsistemas per-

dem a sua identidade; e, por fim, 3) um sistema autopoiético cuja 

organização autopoiética condiciona necessariamente a das próprias 

unidades autopoiética articuladas que o constituem. 

Fernando Tonet56 exemplifica a teoria da autopoiese biológica atra-

vés do cérebro humano. Explica que o cérebro, através do acoplamento 

que advém dos sentidos (a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato), 

realiza uma comunicação com o meio ambiente. O cérebro é um meca-

nismo fechado “em total acordo com o encerramento operativo”57, pois 

adquire experiências advindas do meio, mas só porque o fechamento do 

órgão as permite. Assim, o ambiente não entra diretamente em contato 

com o organismo, esse contato se dá através das observações do próprio 

organismo, o meio não impõe as informações, podendo, assim, apenas 

ser produzidas através de seus próprios meios observacionais. 

Apesar de ter seu berço na biologia, o termo autopoiese passou a ser 

usado em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo: por Ste-

 
53 TEUBNER , Gunther. O direito como sistema autopoiético. Tradução José Engrácia Antunes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989, p. 59. 

54 TEUBNER , Gunther. O direito como sistema autopoiético. Tradução José Engrácia Antunes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989, p. 60. 

55 MATURANA, Humberto R. Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig: 
Vieweg, 1985. 

56 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 106. 

57 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. In: TONET, Fernando. Reconfigurações do constitu-
cionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2013, p. 106. 
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ven Rose58 na neurobiologia, por Niklas Luhmann59 na sociologia, por 

Patrik Schumacher60 na arquitetura e Gunther Teubner61 no Direito. 

Diferentemente da conceituação de Maturana e Valera analisada 

acima, para Niklas Luhmann os sistemas autopoiéticos são sistemas de 

comunicação, onde os seres humanos não fazem parte dos sistemas soci-

ais, mas sim se constituem como aspectos de seu meio. Esse 

posicionamento luhmanniano é contraditado pelos autores chilenos, uma 

vez que, para eles os sistemas de comunicação estão estritamente ligados 

aos processos humanos de comunicação, não sendo possível visualizar 

uma comunicação sem esse processo.  

O sistema autopoiético luhmanniano é composto por elementos que 

compõe seu próprio sistema, diferenciando-o, de forma autônoma, pe-

rante o sistema e o ambiente, diante disso esse sistema demarca suas 

próprias fronteiras fazendo uso de seus elementos característicos, tais 

como seus referenciais e códigos próprios de diferenciação. Nesse senti-

do, Tonet explica que: 

 

A teoria de Luhmann trabalha o pressuposto da diversidade sistêmica social, 

como possibilidade de um construtivismo de sistemas interconectados em 

redes de operação, atuando em clausura operativa e abertura cognitiva, evo-

luindo através de suas próprias observações, através de uma 

autorreflexividade permanente.62 

 

Assim, um sistema só pode ser caracterizado como sistema quando 

dispõe de seus códigos binários específicos, como no direito, um de seus 

exemplos: licitude/ilicitude. O direito constitui um sistema autopoiético 

de segundo, autonomizando.se em face da sociedade, enquanto sistema 

 
58 ROSE, Steven. The future of the brain: the promise and perils of tomorrow´s neuroscience. New York Oxford 
University Press, 2005.  

59 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução Ana Cristina Arantea Nasser. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2009. 

60 SCHUMACHER, Patrik. The autopoiesis of architecture. Vol. 1. United Kingdon: John Wiley & Sons Ltd, 2011. 

61 TEUBNER , Gunther. O direito como sistema autopoiético. Tradução José Engrácia Antunes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989. 

62 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 108. 
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autopoiético de primeiro grau, graças à constituição auto-referencial de 

seus próprios componentes.63 

A teoria luhmanniana conforma-se com o fato de que a evolução 

possibilita maior complexidade, sendo indubitável que o direito contem-

porâneo seja muito mais complexo do que o direito das antigas 

formações sociais. A evolução normaliza o improvável e ela só é possível 

através da comunicação que corresponde à unidade elementar dos siste-

mas sociais, conforme Luhmann: “a reprodução dos sistemas 

comunicativos só é possível por meio da comunicação”64, assim, “a recur-

sividade do fechamento e a circularidade comunicativa específica 

permitem o funcionamento estável do sistema e sua autonomia funcio-

nal”65. 

O sistema só pode obter comunicação se estiver constituído por três 

características de forma conjunta, ou seja, só haverá comunicação se 

todas estiverem presentes, sendo elas: “seleção de informação, seleção de 

autocomunicar e seleção de realizar o ato de entender ou não enten-

der”66. Assim, aquilo que não pode se comunicar não interessa ao sistema 

autopoiético, tendo em vista que, como analisado, somente a comunica-

ção pode criar comunicação em um sistema. 

 

5. O crescimento e a importância do sistema jurídico 

 

No último tópico do capítulo sobre evolução do direito, Luhmann 

questiona se “é possível afirmar que a consequência da dinâmica própria 

do sistema jurídico originada pela evolução tenha aumentado sua impor-

 
63 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Tradução: José Engrácia Antunes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2989, p. 53. 

64 “la reproducción de los sistemas comunicativos, sólo es posible por médio de la comunicación” LUHMANN, 
Niklas. Organización y Decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. Traducción: Dario Rodrigues 
Mansilla. Santiago do Chile: Universidad Iberoamericana, 2005, p. 123.  

65 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 110. 

66 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis: 
editora Vozes, 2009, p. 297. 
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tância social e, sobretudo, sua dimensão?”67 E responde que se levarmos 

a resposta a números absolutos então sim, óbvio que sim. Hoje o sistema 

jurídico conta com mais fontes, mais leis, mais operadores, mais comple-

xidade e muito mais demandas do que nunca antes. 

Ainda que predomine a impressão de que o sistema jurídico tenha 

crescido de maneira explosiva e que tenha se infiltrado em âmbitos di-

versos, ainda assim são poucas as possibilidades para verificar essa 

impressão como uma hipótese científica.  

O autor68 constata, ainda, que existe uma crescente queixa sobre o 

excesso de regulamentações jurídicas e que as mesmas estrangulariam 

iniciativas livres, soluções extrajudiciais de resolução de conflitos e ansei-

os pela desburocratização, a isso poderia facilmente argumentar-se no 

sentido de que essas hipertrofias podem ser observadas em todos os 

sistemas, não apenas no direito, e traz como exemplo o próprio dinheiro, 

na economia. A crítica de que já há regulamentações demais é confirma-

da superficialmente, mas, segundo o autor “o problema está menos nos 

números absolutos e mais nas relações”69, sendo que o aumento das 

possibilidades sociais de comunicação, como vêm ocorrendo na sociedade 

contemporânea, também aumenta as possibilidades de satisfazer neces-

sidades. 

 

Primeiramente, sustenta-se as palavras de Michael King, quando diz que os 

críticos das teorias autopoiética, em seus ataques, “conseguem mal citá-la, 

mal entendê-la e mal interpretá-la”, pois não são acostumados a trabalhar 

com questões complexas, já que ainda pensam em buscar respostas corretas 

para problemas concretos. No caso jurídico, os críticos ainda sonham com 

uma norma que resolva todos os problemas, ignorando que as complexida-

des advém da sociedade não do Direito.70 

 
67 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 392. 

68 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 392. 

69 LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. Tradução Saulo Krieger. Tradução das citações em latim Alexandre 
Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 393. 

70 TONET, Fernando. Reconfigurações do constitucionalismo: evolução e modelos constitucionais sistêmicos na 
pós-modernidade. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 116. 
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Podemos demonstrar que as estruturas do sistema tenham se modi-

ficado no transcurso da evolução, que tenha se obtido conquistas 

evolutivas, poder-se-ia dizer, ainda que o processo de diferenciação do 

sistema jurídico conduz a uma universalização do próprio código e que 

não há nenhum estado de coisas que não leve em conta as regulamenta-

ções jurídicas. 

Ainda que todas essas afirmações sejam e continuem a ser afirma-

ções sobre as estruturas do sistema e suas variações, não permitem 

deduzir empiricamente nenhum aumento ou redução da importância do 

direito. Contudo, não há como chegar a um prognóstico definitivo, pois o 

próprio conceito de evolução exclui o prognóstico. 
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O lugar do Ministério Público no Sistema do Direito: 

uma análise a partir de Luhmann 

 

Marcelo Beckhausen 1 

 

 

1 Introdução 

 

Com este trabalho pretendo lançar mão de apontamentos e provo-

cações traçados por Luhmann no capítulo sétimo da obra O Direito da 

Sociedade, onde as observações começam diferenciando o sistema políti-

co do sistema judicial, onde a obrigatoriedade de decidir, surgida ao 

longo da história, faz com que os membros dos Tribunais tenham que se 

separar do Legislador, ao mesmo tempo em que acentua seus acopla-

mentos com este. A decisão é o objeto do sistema que se legitima a partir 

do procedimento e da profissionalização e organização do aparelho judi-

cial. A pergunta a ser respondida neste artigo é qual o local do ministério 

público diante desse quadro e do sistema de direito. Na primeira parte 

cumpre expor a obra de Luhmann sobre o local dos Tribunais. Depois 

pretendo apontar os sistemas que existem no ministério público e sua 

relação com o sistema do direito, e também com o sistema judicial, apon-

tando diferenciações e sinergias. 

 
1 Marcelo Veiga Beckhausen é Procurador Regional da República. Natural de Porto Alegre/RS, formou-se em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). É mestre em Direito pela Universida-
de do Vale do Rio dos Sinos, onde leciona Direito Constitucional desde 2000. É membro do ministério público 
Federal desde 1996, já tendo exercido os cargos de procurador regional dos direitos do cidadão e procurador-chefe 
da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul. Promovido a procurador regional da República, atuou nas 
áreas Cível e Criminal. Foi procurador regional eleitoral nos biênios 2013/2015 e 2015/2017. Atualmente atua na 
área cível da PRR4, é membro do Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 
(NAOP/4ª Região) e é procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. 
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2 O direito da sociedade 

 

No livro O Direito da Sociedade Luhmann, em seu primeiro capítu-

lo, faz algumas provocações a respeito de como as teorias do direito vêm 

sendo produzidas. Leciona Luhmann (2016, posição 102) que 

 

As “teorias do direito”, que surgem na prática ou no ensino, são, juntamente 

com os textos em vigor, a forma pela qual o direito se apresenta como resul-

tado de interpretações. Nesse sentido, são o produto da auto-observação do 

sistema jurídico. Porém, de modo algum isso significa que sejam teorias re-

flexivas, que descrevem a unidade do sistema, o sentido do direito, sua 

função e assim por diante para, então, extrair consequências e com elas sus-

citar expectativas. 

 

Entende Luhmann que o direito procurou um eixo filosófico para 

suas conceituações e teorias, dando um sentido abstrato e inacessível 

para a sociedade sobre suas motivações, exemplificando através da per-

gunta sobre a obrigatoriedade de obedecer ao direito2, questão crucial 

para Luhmann explicar o sistema do direito e a sua centralidade em tor-

no dos Tribunais. A sociologia, ao contrário da ciência do direito, “ocupa-

se do comportamento social, das instituições, dos sistemas sociais – por-

tanto, de algo que é como é –, e, assim, lança desafios a prognósticos e 

explicações.” (LUHMANN, 2016, posição 156) que trata este como orde-

namento normativo. Entende Luhmann que o direito deve ser descrito 

não de forma analítica, pelo seu observador, mas de forma concreta, pelo 

seu objeto, implicando em afirmar que é o próprio direito que determina 

onde estão seus limites e também o que lhe pertence e o que não lhe 

pertence3. Assim, a teoria que descreve fronteiras entre sistema e ambi-

ente é a teoria dos sistemas, devendo o observador realizar sua 

 
2LUHMANN, 2016, posição 131. 

3LUHMANN, 2016, posição 173. 



Marcelo Beckhausen | 69 

 

observação de segunda ordem, construindo associações policontextuais e 

distintas, permitindo Luhmann afirmar (2016, posição 210) que 

 

uma teoria sociológica do direito poderia se valer das vantagens de uma des-

crição externa, que não estaria obrigada a respeitar normas internas, 

convenções e premissas para o entendimento do objeto. Ela pode, ou melhor, 

ela deve trabalhar com perspectivas incongruentes. Entretanto, ela não se 

pode equivocar quanto ao seu objeto, e isso significa que há um objeto que se 

auto-observa e se autodescreve. 

 

Luhmann afirma que a partir da transição entre século XVIII e XIX o 

entendimento a respeito da unidade do direito começou a cambiar, evi-

denciado pela chamada análise econômica do direito, proporcionando 

um “cálculo de utilidade”4, gerando uma convergência entre jurisprudên-

cia e direito, sendo que (LUHMANN, 2016, posição 294) 

 

Após longa experiência com um utilitarismo entendido de maneira estrita-

mente individualista, com os problemas de agregação de preferências 

individuais como preferências sociais e com a devida distinção entre utilidade 

de ação e de regras, foram incorporadas as ressalvas necessárias. A tese, que 

ultrapassa os conhecidos problemas de agregação, propõe que, com base em 

um ponto de partida individualista, seja possível calcular uma solução mais 

ou menos benéfica para o bem comum (obviamente, não vem a ser o próprio 

bem comum). No entanto, muitos problemas continuam sem resolução. O 

maior deles talvez seja não se poder contar com o futuro. 

 

Para Luhmann a unidade do sistema é a dissolução de um parado-

xo, já que para a análise econômica do direito a indiferença quanto a 

moral da decisão, cedendo a comprovação posterior das expectativas, é 

um ato de risco, possibilitando o autor a buscar novas abordagens, den-

tre as quais a diferença entre sistema e ambiente. A teoria dos sistemas 

proporciona uma “descrição de sociedade mais concreta e muito mais 

rica”5, sendo que a hipercomplexidade do ambiente surge permitindo que 

 
4LUHMANN, 2016, posição 294. 

5LUHMANN, 2016, posição 310. 
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o sistema de direito faça sua autorreferência, com um código, lícito e 

ilícito, próprio e uma seletividade apurada. 

A desvantagem de tal teoria está “em sua elevada complexidade in-

trínseca e no correspondente caráter abstrato dos conceitos”6, 

pretendendo não se tornar um manual de prática jurídica mas descrever 

o sistema do direito na perspectiva da auto-observação e autodescrição, 

construindo suas próprias teorias, distinguindo sistema de ambiente7, 

autodescrevendo o sistema jurídico e também sob um olhar externo, 

integrando esses dois ângulos. Após discorrer sobre os diversos tipos de 

distinções que se formularam desde o velho direito natural europeu, de 

forma hierárquica, utilidade e nocividade, violência e civilização, normas 

e fatos, até chegar a proposta de se descrever o direito como um “sistema 

autopoiético e autodistintivo”8 e “implica que o próprio direito produza 

todas as distinções e caracterizações e que a unidade do direito não seja 

nada mais que o fato da autoprodução, a 'autopoiese'9”(LUHMANN, 

2016, posição 431). 

A partir da ideia de que o sistema do direito é um subsistema do sis-

tema social, não interessam quais as influências da sociedade no direito 

já que isso está presente automaticamente, sendo a relação destes total-

mente multifacetada (LUHMANN, 2016, posição 501): 

 

[...] a sociedade é o ambiente de seu sistema do direito; por outro, todas as 

operações do sistema do direito são também operações na sociedade e, por-

tanto, operações da sociedade. O sistema jurídico compreende a sociedade, 

uma vez que ele se diferencia nela. Em outras palavras, com suas próprias 

operações (que ao mesmo tempo são operações da sociedade), ele dispõe um 

corte na própria sociedade, e só por meio desse corte surge nessa sociedade 

um ambiente de direito interno a ela, e em consequência disso pode-se per-

 
6LUHMANN, 2016, posição 326. 

7 “a análise em teoria dos sistemas, se devidamente compreendida, é o único candidato provido de um conceito 
pronto para executar a tarefa. Em primeiro lugar ela exige que se substitua a explicação baseada em um princípio 
(legalidade, cálculo de utilidade, violência) pela explicação baseada na distinção, e trata-se aqui da distinção entre 
sistema e ambiente.” (LUHMANN, 2016, posição 350). 

8LUHMANN, 2016, posição 423. 

9“A autopoiese não vem a ser critério político nem ético de aceitabilidade do direito”, (LUHMANN, 2016, posição 
1262). 
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guntar de que modo a influência desse ambiente se exerce sobre o direito 

sem que isso concorra para que direito e sociedade não mais se diferenciem. 

 

A unidade, estruturas e limites, do sistema é reproduzida pelas ope-

rações desse mesmo sistema, através do “fechamento operativo”10, já que 

o modo de operação é “comunicação provida de sentido”11, compondo 

decisões, (LUHMANN, 2016, posição 511) “o sistema do direito opera na 

forma da comunicação mediante a proteção de limites erigidos pela soci-

edade”, sendo que (2016, posição 538) “a teoria da sociedade como 

sistema de comunicação operativamente fechado é a abordagem teórica 

mais abrangente, e, ao definir o sistema jurídico como subsistema do 

sistema social, qualquer pretensão à dominância, seja de cunho pragmá-

tico, seja estruturalista, pode ser desconsiderada”. Nessa mesma linha, 

Vesting refere que “o fechamento operacional autopoiético do sistema 

jurídico baseia-se, portanto, em fechamento informacional (ou semânti-

co), mas não em hermetismo causal (autarquia)”(VESTING, 2015, p.137). 

A respeito da autonomia do sistema do direito Luhmann refere que 

autonomia tem o significado de autolimitação, ou seja, fechamento ope-

rativo, sendo certificada pela ciência jurídica não operacionalmente, mas 

através de pessoas, juízes e membros do ministério público (acréscimo 

meu) que se defendem das pressões externas12, utilizando suas vitalicie-

dades e imparcialidades, o que é um equívoco já que tal autonomia deve 

ser pensada como autopoiese. Também Luhmann refere que a comuni-

 
10Para a diferenciação e o fechamento operativo do sistema do direito, tornam-se relevantes duas outras aquisições 
que se estimulam reciprocamente: 1) a especificação da função do direito — e isso significa a orientação para um 
problema social específico; e 2) a codificação binária do sistema por um esquematismo, que provê um valor 
positivo (lícito) e um valor negativo (ilícito). (LUHMANN, 2016, posição 895). 

11LUHMANN, 2016, posição 502. 

12LUHMANN, 2016, posição 939 e posição 950:“Ninguém contestará a importância institucional e política de tais 
certificações, não só quanto às experiências de 1933, mas pelo que se vê em todo o mundo. No que diz respeito à 
autonomia do sistema do direito, a política pode atuar de maneira destrutiva nesses pontos de acesso.”... “Os 
sociólogos tendem a considerar a autonomia das pessoas diante das seduções e das pressões de seu ambiente social 
como um “mito” ou também como uma ideologia. Mas, quando se carece de explicações conceituais, sai-se do 
embaraço recorrendo ao conceito, inútil, de “autonomia relativa”. Na sociologia, é bastante comum um conceito 
gradualizado de autonomia, que não oferece, contudo, nenhuma indicação de investigações empíricas (a não ser 
para evitar absurdos).” 



72 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

cação interna do sistema deve ser orientada por códigos (LUHMANN, 

2016, posição 501), 

 

[...] apenas uma comunicação que faça valer uma classificação dos valores 

“legal” e “ilegal”; pois somente uma comunicação dessa natureza busca e 

afirma uma integração recorrente no sistema do direito; somente uma co-

municação dessa natureza toma o código como forma de abertura 

autopoiética, como necessidade de mais comunicação no sistema jurídico. 

 

3 O lugar dos tribunais no sistema do direito 

 

Proponho apresentar alguns apontamentos sobre os sete subcapítu-

los que compõem o capítulo VII da obra o Direito da Sociedade, intitulada 

o lugar dos tribunais no sistema do direito. Os primeiro e segundo sub-

capítulos vão fazer uma abordagem sobre a diferenciação funcional entre 

o sistema do direito e os tribunais e também uma análise histórica de 

como legislação e jurisprudência se amalgamaram e se distanciaram, 

concluindo pela impossibilidade dos tribunais negarem a jurisdição a 

alguém. 

Já o terceiro subcapítulo amplia a discussão sobre a diferenciação 

entre legislação e jurisprudência, referindo que o fechamento operativo 

do sistema do direito se dá pela decisão, sendo que Luhmann se pergunta 

o que é essa decisão, e o quarto subcapítulo trata da proibição de denega-

ção da justiça que faz com que a decisão se torne o centro do sistema do 

direito. “O que se tem com essa proibição, que move tantas coisas? Tra-

ta-se simplesmente de uma norma entre muitas outras, de uma 

disposição do direito pessoal?”, são perguntas formuladas pelo sociólogo 

alemão. 

O quinto subcapítulo vai descrever o sistema jurídico a partir do pa-

radoxo da decisão que não pode decidir e onde pode ser solucionado: a 

partir da jurisdição. Luhmann começa a operar com os conceitos de cen-

tro e periferia, a partir da inexistência de uma hierarquia. A organização 

da jurisdição seria aquele sistema parcial onde o direito tem seu centro. 

O sexto subcapítulo vai explicitar a relação entre o caráter obrigatório da 
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decisão, a organização dos tribunais e a posição central dos tribunais no 

sistema do direito, permitindo que se tenha uma ideia nova do fecha-

mento operativo do sistema do direito, de um ponto de vista temporal e 

material. O sétimo capítulo vai tratar sobre a forma como se dá a garan-

tia das decisões e da proibição da denegação da justiça: através da 

profissionalização e da organização. O sistema é diferenciado por essa 

profissionalização e, por fim, o oitavo capítulo propõe uma análise do 

sistema do direito a partir da divisão centro e periferia. 

Luhmann discorre sobre o argumento de que o sistema do direito 

tem uma diferenciação interna como todo sistema, compreendendo essa 

como a forma pela qual as “relações entre os sistemas parciais (subsis-

temas) expressam o ordenamento do sistema total, por exemplo, como 

ordenamento das classes hierarquizadas. Diferenciação interna quer 

dizer também, mas não só, que, da perspectiva do sistema parcial, tudo o 

que pertence ao sistema é ambiente”(LUHMANN, 2016, posição 4711). 

Luhmann então questiona, do ponto de vista da teoria da diferenciação, 

em primeiro lugar, o posicionamento dos tribunais como um sistema 

parcial diferenciado do direito. Mas a pergunta que ele faz é: qual forma 

de diferenciação se impõe ao sistema do direito quando se é obrigado a 

diferenciar tribunais? 

Luhmann vai fazer um traçado histórico da diferenciação entre Le-

gislação e Jurisdição, passando por Aristóteles, Roma, Idade Média, até 

chegar a um momento histórico de diferenciação entre soberania política 

e jurídica. Afirma Luhmann que nos séculos XVI e XVII aconteceram 

mudanças e a exigência de competências parciais diante do poder legisla-

tivo como o poder revogatório e a possibilidade de preencher lacunas, 

nos hard cases, diante de um positivismo que iniciava sua trajetória13, 

conduzindo a necessidade de organizar a administração das justiças nos 

estados territoriais. 

 
13O positivismo sustentado por Hart permitiria aos juízes a criação de novas regras, quando não existissem normas 
positivadas que pudessem ser utilizadas no caso concreto. (BARZOTTO, 1999, 121) 
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Luhmann constata que, no século XVIII, existe a proeminência da 

diferenciação entre legislação e jurisprudência, sendo que a partir dessa 

diferenciação Juiz e Legislador tem que interpretar um ao outro, possibi-

litando representar “a diferença entre jurisdição e legislação como uma 

espécie de círculo cibernético no qual o direito observa a si mesmo com 

uma observação de segunda ordem”(LUHMANN, 2016, posição 4788). O 

juiz empreende uma hermenêutica para desvelar a intencionalidade do 

legislador, de uma perspectiva de observação, construindo um método 

para compreender essa vontade legislativa e, vice-versa, o Legislador 

deve observar como os tribunais operam e como as decisões acontecem. 

No entanto, ainda no século XVIII lex e imperium não se separam e 

a relação entre legislação e jurisdição se constrói sobre um tipo de hie-

rarquia, concebida como hierarquia de instruções, sendo o tribunal 

entendido como órgão aplicador de leis e sendo empregada a metódica 

jurídica dedutiva. A partir do século XX os Tribunais começam a ser 

obrigados a decidir14, a ausência de decisão é punida, conforme previa o 

artigo 4º do Código Napoleônico, “O juiz que se recusa a julgar, sob o 

pretexto do silêncio, da obscuridade ou da insuficiência da lei, pode 

ser processado como culpado de denegação da justiça”(grifo nosso). 

Tal dever de decidir se repete no sistema do direito brasileiro, conforme 

se percebe no Recurso Especial nº 1.608.122-RS (2016/0160931-9), Rela-

tor o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino15. 

 
14 “Os tribunais devem decidir até que ponto podem resolver os casos amparando-se na interpretação e até que 
ponto, no caso de as soluções não serem satisfatórias, devem exigir mudanças jurídicas por parte do legislador. 
Somente essa concepção de tarefa jurídica possibilita que se chegue a proibir a denegação da justiça e exigir que os 
tribunais decidam sobre todos os casos que se lhes apresentem”.(LUHMANN, 2016, posição 4805) 

15“Na jurisprudência do STF, merece referência esta elucidativa passagem do voto do Min. AYRES BRITO no 
julgamento do HC 91.352/SP, DJe 07/04/2008, verbis: Se ao Legislativo não se pode impor a obrigação de legislar, 
ao Judiciário se impõe, sim, a obrigação de julgar. É proibido, no âmbito do Judiciário, a formulação daquele juízo 
de 'non liquet', de não resolver a causa. O juiz de qualquer instância, o Tribunal de qualquer natureza tem que 
solver a questão, liquidar a questão para corresponder a esse prestígio máximo que a Constituição lhes deu ao dizer 
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, a Constituição bloqueia a 
edição de ato legislativo. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito.  É de 
rigor, portanto, reconhecer negativa de prestação jurisdicional quanto a esse ponto, determinando-se o retorno dos 
autos ao Tribunal de origem para que seja completada a prestação jurisdicional.” 
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A proibição de denegação da justiça16 nos remete a infinidade de 

empreitadas hermenêuticas e o método puramente dedutivo começa a 

perder fôlego, tomando corpo a ideia de que só é direito o que os Tribu-

nais afirmam ser direito, com a jurisprudência assumindo o posto de 

fonte singular de direito e, “Por consequência, a relação entre legislação e 

jurisdição é entendida de maneira cada vez mais circular: restrição recí-

proca, não de maneira assimetricamente linear, mas circular, como 

delimitação recíproca do espaço de decisão”(LUHMANN, 2016, posição 

4833), preponderando a sujeição hierárquica de todos perante a lei, in-

cluindo o próprio Legislador. 

Para Luhmann, quando se salienta a diferenciação entre legislação e 

jurisdição, o juiz acaba se tornando um aplicador da lei, sendo que a 

assimetria entre legislação e decisões judiciais tenta evitar a circularidade 

que implicaria admitir que o tribunal cria e aplica o direito que ele mes-

mo criou, ou seja, “O fechamento operativo do sistema e seu 

descolamento de toda e qualquer participação direta no ambiente corres-

ponde à necessidade, interna ao sistema, de ter de decidir.” e Luhmann 

constrói a seguinte questão: “Convém perguntar agora o que exata-

mente é isso que os tribunais têm de fazer: tomar uma 

decisão.”(grifo nosso)(LUHMANN, 2016, posição 4856). Para explicar de 

maneira mais adequada o fenômeno decisório no plano judicial, Luh-

mann parte de uma noção bem particular de paradoxo como condição 

necessária para a operacionalidade do sistema jurídico. Na visão luh-

manniana, decisão se traduz em observação e se desencadeia através de 

distinções, que se designam como alternativas. Essas alternativas são 

específicas formas de distinção. Decisão não seria uma escolha entre as 

várias alternativas possíveis, mas uma particular observação entre dis-

tinções que indicam um lado e outro (LUHMANN, 2016, posição 4871). A 

decisão sempre se apresentaria como um específico ponto de vista a res-

 
16Luhmann faz a seguinte pergunta então: “O que se tem com essa proibição, que move tantas coisas? Trata-se 
simplesmente de uma norma entre muitas outras, de uma disposição do direito pessoal? Ele responde que se trata 
de uma prescrição autológica, uma afirmação que se aplica a si mesma”. (LUHMANN, 2016, posição 5021). Assim, 
autológico é termo que aponta um significado de propriedade de sua própria natureza linguística. 
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peito de algo. No olhar de Luhmann, decisão é observação, já que a forma 

alternativa transforma a observação em decisão, indicativa de qual lado 

foi preferido. Nesse norte (LUHMANN, 2010, p.163): 

 

Las decisiones son observaciones. Observan mediante distinciones, que ha-

mos llamado alternativas. La forma 'alternativa' es, entonces, aquella forma 

que hace una decisión de una observación. La decisión indica el lado que pre-

fiere de la alternativa. Esto y no outra cosa es el modo específico de su operar 

(autopoiético). Por esto, presumibelmente, es más importante (y rápido) 

aclarar la textura de alternativas para una decisión, que iluminar todas las 

consecuencias de una determinada opción. Las alternativas son tipos especia-

les de distinciones. Como todas las distinciones, prevén dos lados, pero 

presuponen que ambos lados de la distinción son alcanzables, esto es que 

ambos lados pueden ser indicados. 

 

Para Luhmann, a decisão jurídica é uma observação de primeira or-

dem enquanto que a decisão judicial ou judiciária representam uma 

observação de segunda ordem, sendo as decisões das Cortes, com base na 

interpretação pela argumentação, uma observação da auto-observação 

que o sistema jurídico já realizou sobre si próprio. Decisões, em Luh-

mann, são observações, que se revelam por distinções a que denomina de 

alternativas. A alternativa é a que faz de uma observação a decisão e 

particulares espécies de distinções em que cada um dos lados pode ser 

indicado. E só a alternativa faz da decisão uma decisão (LUHMANN, 

2016, posição 4871). E mais, cada observação, na ótica luhmanniana, 

construiria aquilo que é observado e o que não é observado, daí repou-

sando o mais fundamental paradoxo da decisão. Aquilo que não é 

observado seria o ponto cego do observador. 

Com relação ao tempo, Luhmann entende que “A relevância consis-

te nisto: a decisão não se encontra determinada pelo passado (e isso 

inclui, naturalmente, leis emitidas, delitos cometidos); a decisão opera no 

âmbito de sua própria construção, que é possível somente no presente” 

(LUHMANN, 2016, posição 4898). No entanto, em que pese a decisão não 

estar determinada pelo passado, já que, de forma ilusória, essa determi-
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nação está travestida pelo procedimento17, para Luhmann as consequên-

cias da decisão se efetivam no futuro “a decisão tem consequências para 

os presentes no futuro” (LUHMANN, 2016, posição 4898), ocorrendo 

uma abertura ou fechamento de possibilidades que só existem em função 

da decisão. 

Concluindo: 

 

[...] decisão é um paradoxo que não se pode tematizar, mas, na melhor das 

hipóteses, somente mistificar. A autoridade, as decorações, a restrição de 

acesso aos mistérios do direito, os textos a que se pode referir, a entra-

da ou saída de cena — tudo isso ocupa um lugar que impede que o 

paradoxal da tomada de decisão apareça como paradoxo e denuncie que 

a razão que decide com legalidade sobre o que é legal e ilegal vem a ser, 

também ela, um paradoxo, e que a unidade do sistema só pode ser ob-

servada como paradoxo. Pode estar bem aí a base segundo a qual a unidade 

do sistema do direito só seja capaz de se pôr em operação com o auxílio de 

distinções. E que distinções como as de lícito e ilícito, normas e fatos, ou 

mesmo validade (qua decisão)/razões (qua argumentação), não podem ser 

reduzidas a um princípio, a uma origem, a uma razão. (grifo nosso) 

(LUHMANN, 2016, posições 4906 a 4914) 

 

Luhmann afirma que a obrigatoriedade de decidir, como prescrição 

autológica, constrói o universo jurídico (LUHMANN, 2016, posição 5038) 

e o direito só pode ser entendido como fechamento operativo, um siste-

ma fechado em si mesmo, distinguindo as Cortes de todas as outras 

instituições republicanas, repousando essa diferença no caráter obrigató-

rio da decisão. Uma pergunta que pode ser respondida no próximo 

capítulo é se o ministério público teria também uma obrigatoriedade 

consistente no seu rol de funções estabelecida pela legislação, como in-

 
17“Como todos os sistemas, os procedimentos judiciais constituem pela diferenciação, pela consolidação dos limites 
frente ao meio ambiente. Não se trata aqui de romper a continuidade com estruturas e acontecimentos para além 
dos procedimentos. Diferenciação não quer dizer isolamento causal ou comunicativo. Os tribunais não são prisões. 
Trata-se antes de construir para si próprio um ambiente intelectual, de forma a que os processos seletivos de 
elaboração de informações do meio ambiente possam ser orientados por regras e decisões próprias do sistema, 
portanto, que estruturas e acontecimentos do meio ambiente não sejam automaticamente válidas no sistema, mas 
sim que só possam ser reconhecidas após filtragem de informações.” (LUHMANN, 1980, p. 53). Nesse mesmo 
sentido Luhmann (2016, posição 626). 
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gressar com ações penais ou coletivas18, ou arquivar seus procedimentos. 

O ministério público se diferencia da política a partir da independência 

funcional, que lhe dá uma aparência de autonomia, quebrada esta pela 

unidade institucional e pela própria legislação ordenadora, e se distingue 

do judiciário a partir da impossibilidade de decidir, atuando na periferia 

do sistema. Mecanismos de escolha do procurador-geral da República na 

dobradinha Presidente da República/Senado desconstroem a indepen-

dência funcional e desdiferenciam política e ministério público. O quinto 

constitucional, ocupado por membros do ministério público, por outro 

lado, situam o Parquet dentro dos tribunais, a partir de escolhas políticas 

realizadas pelos chefes do Executivo ou pelos próprios tribunais. 

O quinto subcapítulo vai descrever o sistema jurídico a partir do pa-

radoxo da decisão  indecidível que ocorre na jurisdição, local onde pode 

obter uma solução, já que as cortes podem alterar essa indeterminação, 

conduzindo esse paradoxo do sistema, “transformando a coação de deci-

dir em liberdade”(LUHMANN, 2016, posição 5081). A organização 

judiciária, para Luhmann, “é aquele sistema parcial no qual o sistema do 

direito tem seu centro”19, sendo que fora desta organização vão se encon-

trar todas as demais instâncias não judiciais, como o ministério público, 

que pertence a periferia, não existindo para esta “nenhuma obrigatorie-

dade de decidir, servindo como zona de contato com outros sistemas da 

sociedade, economia, família, política”, sendo estes outros sistemas pre-

enchidos pela legislação, por pressão política e que se encarregam de 

levar o consenso, contratos e acordos costurados pelo ministério público 

et alli, aos tribunais. Ao mesmo tempo, não custa lembrar, o ministério 

público, mesmo pertencendo a periferia do sistema do direito, possui 

 
18“Geralmente as perspectivas dos acusadores e acusados diferenciam-se no processo civil de forma diferente da do 
processo penal e de forma também diferente da do processo jurídico-administrativo. Isto pode ter importância para 
o papel dos participantes e para a sua disposição em aceitar as sentenças.” (LUHMANN, 1980, p.51) 

19Prossegue Luhmann: “Só aqui se pode utilizar a particularidade dos sistemas de organização quanto a decidir 
acerca da inclusão ou exclusão dos membros, com o fim de produzir vinculações especiais para os juízes, pois a 
tomada de posse de uma magistratura significa que o juiz se subordina a restrições de comportamento que não são 
vigentes para qualquer pessoa: produção de regras jurídicas que se atêm aos padrões metodológicos e de conteúdo 
vigentes. Somente por meio da organização garante-se a universalidade da competência de se poder/dever decidir 
em todas as questões jurídicas”. (LUHMANN, 2016, posição 5088 a 5098) 
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restrições similares às dos juízes20, o que também deveria reduzir o con-

tato com economia, família e políticas. E que também lhe coloca em 

outro campo de atuação dentro da periferia. Outros atores, como advo-

gados públicos e privados, não possuem tais restrições, ou as possuem 

em escala diferente. Centro, tribunais, e periferia, campos não judiciais, 

se diferenciam em função da obrigatoriedade/não-obrigatoriedade de 

decidir e também da diferenciação horizontal dos tribunais, já que a peri-

feria não tem uma hierarquia não produzindo, assim, a legislação 

delegada, subsistemas autopoiéticos independentes (LUHMANN, 2016, 

posição 5140). 

O fechamento operativo do sistema material e temporalmente fa-

lando se evidencia a partir da obrigatoriedade da decisão, organização 

judiciária e a situação dos tribunais como centro do sistema do direito. 

Para Luhmann, a decisão vai interromper o passado, com uma decisão 

no presente, restabelecendo no futuro (LUHMANN, 2016, posição 5166), 

questionando Luhmann como a sociedade se arrisca nesta interrupção, 

que fica a encargo do sistema do direito, que é um subsistema da socie-

dade. Luhmann (2016, posição 5181) responde que: 

 

Os tribunais reconstroem o passado no formato do caso que se faz presente. 

Só se levará em conta o que for necessário para a decisão do caso, e nada 

mais. Para a delimitação da necessidade de informação vem em socorro o di-

reito vigente. Esse direito é pressuposto como dado; portanto, como produto 

do passado. O conceito ideal, pelo qual se poderia deduzir também a decisão 

do caso, significaria, para a prática, pautar-se apenas pelo passado, deixado o 

futuro para a possibilidade/impossibilidade lógica. Poder-se-ia calcular o fu-

turo, e desse modo não seria preciso nem mesmo decidir. Sabe-se que isso 

não é possível. De fato, os tribunais veem-se obrigados a projetar o futuro. 

Isso ocorre no esboço das regras de decisão às quais o tribunal se aterá em 

casos futuros do mesmo tipo. 

 

 
20“Registro, nesse sentido, que defendo de há muito que o ministério público é uma magistratura. O membro do 
MP é um magistrado sobre o parquet, pois não? Não por acaso, o § 4º do art. 129 da CF diz que se aplica ao 
ministério público, “no que couber”, o disposto no art. 93, que cuida do Poder Judiciário. 'No que couber' – esta 
expressão parece que não está sendo bem compreendida pelo ministério público”. (STRECK, 2018, p. 244-245). 
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Já da perspectiva material as Cortes fiscalizarão a consistência das 

decisões através de observações de segunda ordem, interpretações, que é 

o modo de observar decisões jurídicas, para legitimar a ratio decidendi, 

podendo incorporar novas preferências ou formas de decidir. Por derra-

deiro, Luhmann vai responder que a garantia social da proibição de 

denegação da justiça vai se dar através da profissionalização e da compe-

tência jurídica, procedimentos organizados e assessoria profissional 

efetiva no sistema, o que, de algum modo, corresponde também a garan-

tia social concedida ao ministério público, que se traveste dos mesmos 

elementos. 

Luhmann arrola quatro pontos que satisfazem as exigências impos-

tas pela sociedade: 1. O sistema é diferenciado pela organização e pela 

profissionalização. O acesso ao sistema estaria nos procedimentos orga-

nizados e na assessoria profissional efetiva no sistema (2016, posição 

5226); 2. Ser membro de uma organização significa também que o com-

portamento interativo possui limites cuja transgressão possibilita uma 

reclamação relativa ao serviço (2016, posição 5235); 3. A organização tem 

que decidir que existem postos diferentes, salários diferentes, ou seja, 

carreiras (2016, posição 5243); e 4. A organização é importante porque 

filtra as repercussões das decisões sobre os rendimentos e sobre a posi-

ção do juiz, sendo crucial que o juiz não se responsabilize pelas 

consequências de suas decisões (2016, posição 5243). 

Abrigado pela organização e profissionalização, o tribunal emite sua 

decisão de caráter interpretativo com base no direito vigente e alterando 

o direito vigente, fazendo com que suas comunicações se estabeleçam 

como muros que delineiam a própria atividade decisória. 



Marcelo Beckhausen | 81 

 

4 O lugar do ministério público no sistema do direito 

 

4.1 Histórico 

 

Apesar da discussão sobre a origem do Ministério Público, se egíp-

cia21 ou francesa, o fato é que o Ministério Público brasileiro foi muito 

mais influenciado pelas instituições europeias, 

 

O Ministério Público, portanto, surge historicamente com o advento da sepa-

ração dos poderes do Estado Moderno. Por tal motivo, a sua proximidade 

mais direta é com os advocats e procureurs du roi criados no século XIV na 

França. Os advogados do rei (avocats du roi) foram criados no século XIV e 

tinham atribuições exclusivamente cíveis. Os procuradores do rei (procu-

reurs du roi) surgem com a organização das primeiras monarquias e, ao lado 

de suas funções de defesa do fisco, tinham função de natureza criminal. O 

Ministério Público francês nasceu da fusão destas duas instituições, unidas 

pela ideia básica de defender os interesses do soberano que representava os 

interesses do próprio estado (MACEDO JÚNIOR, RP., 2010, p.67). 

 

Assim, existe um amalgamento inicial entre as funções dos Promo-

tores franceses do século XIV e o próprio Poder Real. Ao mesmo tempo 

em que se faz uma defesa do “governo” - incompatível com o que se 

pretende para o Ministério Público brasileiro, por exemplo - fica claro 

que muito desse poder estatal é absorvido pela instituição, o que ajuda a 

construir sua legitimidade dentro do ordenamento jurídico-político. A 

Ordenança de março de 1302 de Felipe IV22 foi a primeira normativa a 

 
21...existem motivos ponderáveis para se acreditar que há cerca de 5300 anos da famosa ordonnance de Felipe, o 
Belo, já existiam entre os egípcios, senão uma instituição análoga, pelo menos certos funcionários governamentais, 
aos quais estavam destinadas algumas das funções hoje desempenhadas pelo Parquet, o que sugere uma origem 
para a Instituição bem mais remota. (SAWUEN FILHO, 1999, p.11) 

2225 de março de 1302, quando Felipe, o Belo, através de sua conhecida ordonnance, reuniu tanto seus procurado-
res, encarregados da administração de seus bens pessoais, quanto seus advogados, que lhe defendiam os interesses 
privados em Juízo e que, em conjunto, eram conhecidos pelo nome genérico de les gens du roi, uma única institui-
ção. Com o correr do tempo, a instituição deixou de zelar apenas pelos interesses privados do soberano, passando a 
exercer funções de interesse do próprio estado. Vale dizer, passou a desenvolver um 'mister público', ao invés de 
apenas exercer um ´mister privado´, a zeladoria dos interesses do monarca. (SAWUEN FILHO, 1999, p.38) 
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mencionar os Procuradores do Rei23. Conforme relata SAWUEN FILHO 

(1999, p.41) outras ordenanças reais foram utilizadas para ir moldando a 

estrutura do Ministério Público, com as ordonnnances de 28 de dezem-

bro de 1335 de Felipe IV, de 1493 de Carlos VIII, 1498 de Luiz XII e 1670 

de Luiz XIV. Cinco séculos depois, o Ministério Público é instrumentali-

zado com garantias necessárias para seus integrantes adquirirem 

independência, em especial através do Código de Instrução Criminal da 

era napoleônica, Lei de 20 de abril de 1810. No Brasil, 

 

O primeiro texto legislativo a prever a figura do promotor de Justiça é datado 

de 1609, um diploma que regulava a composição do Tribunal da Relação da 

Bahia. Esse deveria contar com 10 desembargadores, um procurador de fei-

tos da Coroa e da Fazenda e um promotor de Justiça. Em 1751, foi criada 

outra Relação na cidade do Rio de Janeiro que viria a se tornar a Casa de Su-

plicação do Brasil, em 1808, cabendo-lhe julgar recursos da Relação da Bahia. 

Nesse novo tribunal, o cargo de promotor de Justiça e o cargo de procurador 

dos feitos da Coroa foram separados, passando a ser ocupados por dois titu-

lares. Pela primeira vez no Brasil, separaram-se as funções de defesa do 

Estado e do fisco e as de defesa da sociedade. (ABREU, 2010, p. 18) 

 

A Constituição imperial do Brasil, de 1824, de essência absolutista24, 

não tratou do Ministério Público, mas estabelecia, no artigo 48, que “No 

juízo dos crimes, cuja accusação não pertence á Câmara dos Deputados, 

accusará o Procurador da Côroa, e Soberania Nacional”, atribuindo a 

responsabilidade de acusação ao Procurador da Coroa e Soberania Naci-

onal, nos casos que não fossem de atribuição do Poder Legislativo, art. 38 

 
23“Ele impôs que seus procuradores, antes de tudo, prestassem o mesmo juramento dos juízes, vedando-lhes 
patrocinar outros que não o rei. Felipe IV teria regulamentado o juramento e as obrigações dos procuradores do rei 
em termos que indicam que a instituição já preexistia (Mazzilli, 1989:3). Esses procuradores poderiam interferir 
em todos os assuntos que fossem considerados de interesse público. Eram conhecidos como magistrature débout e 
como parquet, denominações cunhadas em alusão à posição por eles ocupada nas audiências. Enquanto a magis-
trature assise ficava acomodada no estrado, eles apresentavam-se em pé ou sentados sobre o assoalho”. (ABREU, 
2010, p. 17). 

24 “[...] ao contrário do que ocorreu na experiência norte-americana, o rompimento jurídico-político brasileiro com 
a dominaçã o portuguesa (1822) de modo algum teve como consequência a formação de um Estado nacional 
'soberano', na qualidade de um sistema político que se reproduz autopoieticamente no interior de fronteiras 
territoriais.” (NEVES, 2018, p. 169). 
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do Capitulo II (Da Camara dos Deputados) do mesmo Título 4º (Do Po-

der Legislativo), e com o art. 47, inciso I (Do Senado)25. 

O Código de Processo Criminal do Império, de 29 de novembro de 

1832, iniciou a sistematização das atribuições do Ministério Público, en-

dereçando ao Promotor Público o papel de protetor da sociedade. 

A Lei n° 261, de 3 de dezembro de 1841, que reformou a Lei Proces-

sual Penal, modificou o modelo de indicação dos Promotores Públicos, 

artigo 22, passando a serem nomeados e demitidos pelo Imperador, ou 

pelos Presidentes das províncias. Através do Regulamento n° 120, de 31 

de janeiro de 1842, artigo 217, “Os Promotores serão nomeados pelo 

Imperador no Municipio da Côrte, e pelos Presidentes nas Provincias, por 

tempo indefinido; e serviráõ emquanto convier a sua conservação ao 

serviço publico, sendo no caso contrario, indistinctamente demittidos 

pelo Imperador26, ou pelos Presidentes das Provincias nas mesmas Pro-

vincias”. (BRAZIL, 1842). O Ministério Público era muito similar ao 

Procurador do Rei do modelo francês27, indicado e demitido como se 

fosse um funcionário do governo. 

O Decreto 5618, de 2 de maio de 1874, refere a expressão Ministério 

Público, pela primeira vez: “O Procurador da Corôa é o orgão do ministe-

rio publico perante a Relação.” (BRAZIL, 1874). Seja em virtude da 

 
25 Art. 38. É da privativa attribuição da mesma Camara decretar, que tem logar a accusação dos Ministros de 
Estado, e Conselheiros de Estado. 

[...] 

Art. 47. É da attribuição exclusiva do Senado: 

I. Conhecer dos delictos individuaes, commettidos pelos Membros da Familia Imperial, Ministros de Estado, 
Conselheiros de Estado, e Senadores; e dos delictos dos Deputados, durante o periodo da Legislatura. (BRAZIL, 
1924). 

26 “O Poder Moderador da Carta do Império é literalmente a constitucionalização do absolutismo, se isto fora 
possível. […] Com efeito, o art.101 estabelecia a competência do Imperador, como titular desse poder, cabendo-lhe 
um feixe constitucional de nove atribuições, assim determinadas: nomear senadores, convocar assembleia geral 
extraordinária nos intervalos das sessões legislativas, sancionar os decretos e resoluções da assembleia geral, 
aporvar e esuspender interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, prorrogar ou adiar a assembleia geral 
e dissolver a Câmara dos Deputados, bem como fazer a livre nomeação e demissão dos ministros de Estado, 
suspender magistrados em determinados casos, perdoar ou mitigar penas e conceder anistia em caso de urgência”. 
(BONAVIDES; PAES, 1991, p. 96). Pode ser acrescentado a este rol, embora fora do texto constitucional, a possibili-
dade de demissão dos Promotores. 

27Na França, “um decreto de 8 de maio de 1790, que entrou em vigor em 27de setembro daquele ano, estabeleceu a 
vitaliciedade dos membros do Ministério Público que seriam nomeados pelo rei e que poderiam ser demitidos por 
comprovada corrupção”  (SAWUEN FILHO, 1999, p.42) 
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existência de um Poder Moderador que constrangia os Poderes de Esta-

do, podendo dissolver o Parlamento (artigo 101, V), demitir Ministros 

(artigo 101, VI), suspender Juízes (artigo 101, VII) e, como vimos acima, 

demitir Promotores, seja pela não concretização do “Estado burguês de 

direito28”, a sociedade brasileira oitocentista: 

 

[...] não contava, portanto, com a autodeterminação do direito mediante o 

funcionamento de uma Constituição como instância reflexiva no interior do 

sistema jurídico, não apenas por causa da adoção de 'restos tradicionais' na 

Carta (Poder Moderador e direito restrito de voto, por exemplo), mas sobre-

tudo em virtude do caráter nominalista das normas constitucionais liberais. 

(NEVES, 2018, p. 175). 

 

Tal ausência de autonomia operativa no sistema jurídico e o nomi-

nalismo constitucional não se modifica na passagem da Monarquia 

absolutista para um governo republicano inspirado nos Estados Unidos 

da América29. No entanto, na primeira Constituição republicana30, "art. 

58, §2º, o Procurador-Geral da República era um ministro do Supremo 

Tribunal Federal, sendo sua escolha disciplinada pelo art. 6º do Decreto 

848, de 11 de outubro de 1890” e “O Presidente da Republica nomeará 

um dos membros do Supremo Tribunal Federal para exercer as funcções 

de Procurador Geral da Republica” (BRAZIL, 1890) e os procuradores da 

República eram indicados conforme o art. 23 no Decreto 848, de 11 de 

outubro de 1890.31 Portanto, na primeira República, não existia diferença 

entre Judiciário e Ministério Público, pelo menos no plano da Procurado-

 
28 “[...] porém, no que se refere à modernização constitucional (periférica) do Brasil, faltava o pressuposto para a 
efetividade dos elementos liberais da Carta de 1824, ou seja, para a realização do 'Estado burguês de direito' 
('constitucionalismo aparente')”. (NEVES, 2018, p. 174). 

29 “Apesar da incorporação do Brasil na sociedade (mundial) capitalista (burguesa), a posição subordinada do 
sistema político nacional (por falta de 'soberania'), em combinação com a situação periférica da economia domésti-
ca, impedia o funcionamento de uma Constituição 'normativa' e, por conseguinte, a positivação do direito.” 
(NEVES, 2018, p. 181). 

30 “Diferentemente da Constituição dos Estados Unidos, os presidentes dos Tribunais eram eleitos por seus pares e 
o Procurador-Geral da República seria designado pelo Presidente da República entre os Ministros do Supremo. 
Estes deviam ser nomeados pelo Presidente da República entre cidadãos de 'notável saber e reputação, elegíveis 
para o Senado' (isto é, maiores de 35 anos)”. (BALEEIRO, 1891, p. 31). 

31 Art. 23. Em cada secção de justiça federal haverá um procurador da Republica, nomeado pelo Presidente da 
Republica, por quatro annos, durante os quaes não poderá ser removido, salvo si o requerer. (BRAZIL, 1890). 
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ria-geral, no sistema de direito do século XIX, “Criou-se, com isso, uma 

curiosa situação: o magistrado era transformado em membro do Minis-

tério Público, o que vigorou até o advento da Constituição de 1934.” 

(ZENKNER, 2006, p.69.) 

Na era Vargas, a Constituição brasileira, promulgada em 16 de julho 

de1934, refere o Ministério Público pela primeira vez no texto constituci-

onal, artigos 95 a 9732. A Carta do Estado Social estabeleceu concurso 

para ingresso e determinava que seus membros somente perderiam os 

cargos por sentença ou processo administrativo assegurada ampla defe-

sa. Já os Ministérios Públicos estaduais seriam organizados por leis locais 

e o Ministério Público, nas Justiças Militar e Eleitoral, seria organizado 

por leis especiais. 

Cumpre sinalar que no anteprojeto da Constituição de 1934 existia a 

previsão de que “O chefe do Ministério Público Federal é o Procurador-

geral da República, podendo, porém, o Ministério da Justiça dar-lhe ins-

truções e defender pessoalmente a União perante o Supremo Tribunal, 

quando conveniente, ou avocar o conhecimento de qualquer caso.”, ou 

seja, havia a previsão de cumulação de funções de advocacia pública com 

de promotoria, e que o Ministério Público “é o órgão da lei e da defesa 

social”. (POLETTI, 1934, p. 68). Ambos dispositivos, não encampados 

pelo texto constitucional então vigente, são precursores da ideia que 

vingou no Ministério Público Federal até a Constituição de 1988, onde 

Procuradores da República atuavam como “Promotores Federais” e “Ad-

vogados da União”33, concomitantemente, e também da ideia 

generalizada do Ministério Público como “fiscal da Lei”. Assim, de inte-

 
32 Art 95 - O Ministério Público será organizado na União, no Distrito Federal e nos Territórios por lei federal, e, 
nos Estados, pelas leis locais. [...] Art 96 - Quando a Corte Suprema declarar inconstitucional qualquer dispositivo 
de lei ou ato governamental, o Procurado Geral da República comunicará a decisão ao Senado Federal para os fins 
do art. 91, nº IV, e bem assim à autoridade legislativa ou executiva, de que tenha emanado a lei ou o ato. Art 97 - Os 
Chefes do Ministério Público na União e nos Estados não podem exercer qualquer outra função pública, salvo o 
magistério e os casos previstos na Constituição. A violação deste preceito importa a perda do cargo. 

33 A Constituição de 1946 possuía dispositivo expresso sobre tal função: “Parágrafo único. A União será representa-
da em juízo pelos Procuradores da República, podendo a lei cometer êsse encargo, nas comarcas do interior, ao 
Ministério Público local.”, parágrafo único do artigo 126. Repetido tal dispositivo na Constituição de 1967, artigo 
138, §2º: “§ 2o A União será representada em juizo pelos Procuradores da República, podendo a lei cometer êsse 
encargo, nas comarcas do interior, ao Ministério Público local.” (BRASIL, 1946). 
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grante do Judiciário, o Ministério Público Federal passou a ser advogado 

público. O amalgamento com o Judiciário e, posteriormente, com o pró-

prio Executivo, ajudam a construir a ideia do custos legis34, que tem o 

dever de controlar a administração pública ao mesmo tempo em que 

ajuíza ações penais, duas funções completamente distintas. O local do 

Ministério Público Federal no sistema de direito parece ter iniciado no 

centro, seja como ariete do Imperador, figura tradicional do Procurador 

do Rei, e continuado nessa situação durante a República Velha, na figura 

de Ministro do Supremo Tribunal, voltando a ocupar a periferia nos anos 

trinta do século passado. Era órgão da periferia tanto na sua atuação 

como autor da ação penal como defensor do governo federal nas deman-

das judiciais. Cumpre sinalar que os Ministérios Públicos nos estados-

membros construíram outra trajetória. 

A Constituição brasileira em 10 de novembro de 1937, apelidada de 

polaca35, estabelecia, em seu artigo 99, que o Parquet federal seria chefi-

ado pelo Procurador-geral da República, “O que funcionará junto ao 

Supremo Tribunal Federal, e será de livre nomeação e demissão do Pre-

sidente da República, devendo recair a escolha em pessoa que reúna os 

requisitos exigidos para Ministro do Supremo Tribunal Federal”, não 

fazendo qualquer comentário aos Ministérios Públicos dos Estados. Refe-

re Zenker (2006, p.70) que “O Ministério Público brasileiro só veio a 

ganhar mais organicidade, unidade e hierarquia durante o Estado Novo, 

quando foi ampliado o campo do direito penal, avançando-se na substi-

tuição do direito liberal-individualista por valores coletivos”. A ampliação 

de atribuições acabou repercutindo  na “Constituição de 1946, da qual a 

instituição emerge com mais prestígio” (ZENKNER, 2006, p.70) 

 
34Na França, em 1790, “em agosto, ouro decreto da Assembleia Nacional dividiu as funções do Ministério Público 
em dois órgãos distintos: um Comissão do Rei, nomeado pelo soberano e a quem cabia a missão exclusiva de zelar 
pela aplicação da lei e pela correta execução das decisões judiciais, e o Acusador Público, eleito pelo povo e que 
tinha a função de sustentar, diante dos tribunais, a acusação dos réus. É, portanto, dessa data que restaram 
evidenciadas de forma nítida as duas funções do Ministério Público, conservada até nossos dias, a de dominus litis e 
a de custos legis. (SAWUEN FILHO, 1999, p.42). 

35 “A própria denominação pejorativa de 'polaca' à Constituição de 1937, transmitia o conhecimento de conteúdo e 
de ideologia do texto, aurido na Carta polonesa, de origem totalitária e fascista, e construída por Pilsudski”. 
(BONAVIDES; ANDRADE, 1991. p. 345). 
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A Constituição de 1946, promulgada em 18 de setembro, encerra 

um sistema autoritário, o  Estado Novo, reiniciando o processo de rede-

mocratização brasileiro. Os artigos 125 a 128 trataram do Ministério 

Público, referindo novidades institucionais importantes, como estabilida-

de, que se tornaria a atual vitaliciedade, e inamovibilidade36. O artigo 

126 dispôs que “O Ministério Público federal tem por Chefe o Procura-

dor-Geral da República. O Procurador, nomeado pelo Presidente da 

República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre 

cidadãos com os requisitos indicados no artigo 99, é demissível ad nu-

tum” (BRASIL, 1946), sendo que nos Estados o Ministério Público seria 

organizado em carreiras. Interessante notar aqui a profissionalização e a 

ordenação em carreiras dos membros dos Ministérios Públicos estaduais, 

satisfazendo exigências sociais tal qual ocorreu com o Poder Judiciário 

(LUHMANN, 2016, posição 5226). 

Através da Lei 2878, de 21 de dezembro de 1954, a chefia da Procu-

radoria-geral de Justiça paulista seria nomeado a partir de lista tríplice 

organizada pelos Procuradores de Justiça estaduais37, inovação importan-

te e que depois redundaria na democratização do processo de escolha. 

A semi-outorgada Constituição de 196738, chamada poluída por Pon-

tes de Miranda, em função de pressões e cassações arbitrárias39, referiu 

em seu artigo 138 que “O Ministério Público Federal tem por Chefe o 

Procurador-Geral da República, o qual será nomeado pelo Presidente da 

República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre 

cidadãos com os requisitos Indicados no art. 113, § 1º”, sendo que o 

 
36 Art. 127. Os membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos Territórios ingressarão nos 
cargos iniciais da carreira mediante concurso. Após dois anos de exercício, não poderão ser demitidos senão por 
sentença judiciária ou mediante processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa; nem removidos a não 
ser mediante representação motivada do chefe do Ministério Público, com fundamento em conveniência do serviço. 
(BRASIL, 1946). 

37 Artigo 11 - O Procurador Geral da Justiça será nomeado em comissão pelo Chefe do Poder Executivo dentre os 
Procuradores da Justiça do Estado e mediante lista tríplice organizada por êstes. (SÃO PAULO, 1967). 

38Durante o regime militar, especialmente com o advento da Emenda 1, as Procuradorias-Gerais ganharam mais 
atribuições e avançou-se na construção de uma unidade institucional, considerando-se uma perspectiva nacional. 
(ZENKNER, 2006, p.71) 

39Bonavides e Andrade (1991, p. 434). 
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mesmo doutrinador fez importantes comentários a respeito da escolha 

do Procurador-geral da República (e demissibilidade) pelo Presidente da 

República. Vale reproduzir: 

 

Órgão que fica exposto à vontade de outro órgão não tem aquela indepen-

dência que fôra de mister à concepção do Ministério Público. (Fiquem aqui os 

nossos votos para que futura emenda constitucional faça eletivos, por eleição 

direta ou indireta, pelo menos, o Procurador-Geral da República, os Procura-

dores-Gerais dos Estados-membros, do Distrito-Federal, dos Territórios e os 

Procuradores perante os tribunais federais). […] A Constituição de 1967 

manteve a livre demissibilidade do Procurador-Geral da República, que des-

de a Constituição de 1891 se adotou, sem exigir que a escolha recaia em 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, como queria a Constituição de 1891. 

(O Procurador-Geral da República demissível é deturpação completa da sua 

figura. Torna-se agente político do Governo. Como se há de esperar que de-

nuncie altas autoridades da administração financeira e da polícia quem, com 

tal atitude, se exporia à demissão? As leis dão garantias a Promotores, Procu-

radores, Curadores e Adjuntos; nega-se ao Chefe do Ministério Público 

federal a Constituição. Onde não há garantia a quem denuncia não há regime 

de responsabilidade. Aqui fica, de lege ferenda, o nosso voto contra o rebai-

xamento de uma das mais delicadas missões da República. Precisa ser eleito, 

e não nomeado e demissível). (MIRANDA, p. 325-327). 

 

Durante a vigência da Constituição de 1967 ocorreram mudanças 

profundas no papel do Ministério Público. A Emenda Constitucional 

nº16/1965 legitimou o Procurador-geral da República a ingressar com 

ações diretas de inconstitucionalidade. A Lei 7347, de 1985, regulamentou 

o inquérito civil público40 e a ação civil pública41, responsável por respon-

 
40Essa criação inspirou-se reconhecidamente no inquérito policial, que, por sua vez, como mecanismo investigató-
rio para colheita de uma informação preparatória antes de exercer-se a acusação penal, provinha da tradição da 
jurisprudência romana. (MAZZILLI, 1999, p.39) 

41Antes da Lei da Ação Civil Pública (1985), o Ministério Público já era titular de diversas ações civis públicas, como 
a ação direta de inconstitucionalidade, a de nulidade de casamento, a de destituição do pátrio poder e tantas outras, 
ainda que, até então, viesse exercendo de forma muito modesta sua iniciativa para provocar a jurisdição na área 
civil. (MAZZILLI, 1999, p.41) Para MAZZILLI (1999, p.41), um dos motivos para a “acanhada iniciativa do Ministério 
Público na área civil” era “a) a origem da instituição estreitamente ligada à atuação do jus puniendi;... b) a modesta 
visão do legislador, que poucas atribuições conferira à instituição para a iniciativa na área civil da defesa de interes-
ses de grupos ou de toda a coletividade; c) a falta de um instrumento formal de investigação preliminar que 
permitisse à instituição coligir elementos de convicção preparatórios para o ajuizamento da ação civil pública.” 
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der aos anseios da hipercomplexidade42 que se desenhava na sociedade 

brasileira, “com um Ministério Público perfeitamente adequado às con-

tingências de seu tempo, comprometido com a defesa dos chamados 

direitos sociais, dos direitos de terceira geração e dos direitos de massa” 

(ZENKNER, 2006, p.71) mas manteve “a representação da União em 

juízo com o Parquet.”(2006, p.71). A Carta de 1967, 

 

[...] trouxe duas importantes inovações: a subordinação do Ministério Públi-

co ao Poder Judiciário e a regulamentação séria do concurso de provas e 

títulos, abolidos que ficavam os chamados 'concursos internos', que tanta 

margem havia dado às influências políticas. (MACHADO, 1998, p.19) 

 

A Constituição paulista, de 13 de maio de 1967, previa que o Procu-

rador-Geral da Justiça, seria nomeado pelo Governador, dentre os 

Procuradores da Justiça indicados em lista tríplice pelo Colégio de Procu-

radores, a exemplo do que estava estampado na Lei 2878, supracitada. 

Aqui começa a se desenhar, no campo dos Ministérios Públicos estaduais, 

uma diferenciação com a política, possibilitando que a escolha do chefe 

da Instituição estivesse subordinada a uma eleição interna. 

Porém, a Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 196943, a 

Constituição da Junta Militar, tornou o Ministério Público refém do Poder 

Executivo. O Procurador-Geral da República passou a ser nomeado ex-

clusivamente pelo Presidente da República, sem passar pelo crivo do 

Senado, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada. Já a Constituição de 1969 

 

[...] retirou, do Ministério Público, mais uma vez, duas relevantes conquistas: 

as mesmas condições de aposentadoria e vencimentos atribuídos aos juízes 

 
42Cada sistema com sua função própria e capaz de desenvolver sua complexidade interna fornecendo as condições 
para o sistema reagir às irritações do ambiente. Ou seja, poderíamos dizer que é tarefa principal dos sistemas 
reduzir a complexidade social, mas que ao fazer isso também estão criando outro tipo de complexidade mais 
específica, uma complexidade estruturada internamente. (ROCHA; FLORES, 2016, p.46. 

43Mas a grande inovação só iria surgir oito anos mais tarde com a Emenda n.7, de 1977, que, alterando o art.96 da 
Carta, autorizou aos Ministérios Públicos dos Estados se organizarem em carreira por lei estadual, sendo que o seu 
parágrafo único impunha a observância da prescrição do §1º do art.95 quanto a essa organização e deferia à lei 
complementar o estabelecimento de normas gerais a serem adotadas nos Estados. (MACHADO, 1998, p.20) 



90 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

(pela supressão do parágrafo único do art.139) e a perda da sua independên-

cia pela subordinação, ao lado das Forças Armadas e funcionários públicos, 

ao capítulo que estrutura o Poder Executivo. (MACHADO, 1998, p.19) 

 

A Lei Complementar nº40, de dezembro de 1981, a Lei Orgânica 

Nacional dos Ministérios Públicos dos Estados nasceu sob a égide da 

Constituição autoritária de 1967 e estabeleceu normais gerais a serem 

adotadas na organização do Ministério Público dos Estados, disciplinando 

em seu artigo 6º que “O Ministério Público dos Estados terá por Chefe o 

Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado, nos 

termos da lei estadual”. (BRAZIL, 1981). Também estabeleceu os princí-

pios que futuramente seriam estampados na Constituição cidadã, 

unidade, indivisibilidade e autonomia (independência) funcional (artigo 

2º). 

O art. 4º da Lei Estadual 7.669, de 17 de junho de 1982, estabelecia 

que o Procurador-Geral de Justiça gaúcho seria nomeado pelo Governa-

dor do Estado, para um mandato de dois anos, dentre os membros do 

Ministério Público indicados em lista tríplice, sendo que a elaboração 

desta lista se daria através de voto secreto. Já em São Paulo, estado pre-

cursor da formação de listas, a Emenda Constitucional n° 33, de 30 de 

junho de 1982, deu nova redação aos artigos 46 e 47 da Constituição do 

Estado de São Paulo, suprarreferida, introduzindo mandato de dois anos 

para o Procurador-geral de Justiça indicado a partir de lista tríplice, po-

dendo o Colégio de Procuradores, pelo voto de dois terços de seus 

membros, destituir o Procurador-Geral de Justiça que, no curso do man-

dato, agisse com abuso de poder, assegurada a ampla defesa. A Lei 

Orgânica do Ministério Público de São Paulo, de 28 de dezembro de 1982, 

permitiu a possibilidade do chefe do Ministério Público paulista ser re-

conduzido ao cargo por mais um biênio. 

A partir de 198844 o Ministério Público brasileiro, encabeçado pela 

Procuradoria-geral, vai atuar decisivamente no Estado de Direito. A 

 
44Abandonou uma tímida atuação no âmbito cível (ausentes, incapazes, 'menores', acidentados do trabalho, 
trabalhadores dispensados, falências e concordatas e outros setores em que presidia o interesse público secundário) 
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Constituição lhe deu instrumentos para potencializar o segundo código 

de poder, lícito/ilícito, através da exclusividade da ação penal (em todas 

instâncias e contra os parlamentares e chefe do Executivo), legitimidade 

para ingressar com ações diretas, e fiscalização da legislação eleitoral, 

entre outras funções. Em relação à Procuradoria-geral da República, a 

circularidade do poder, essencial para que o político possa se legitimar 

democraticamente, entra seriamente em risco quando a fiscalização dos 

agentes políticos é realizada por um agente escolhido por eles próprios, 

corrompendo essa circularidade e comprometendo, já que desde 2003 a 

lista tríplice vem sendo observada, a circularidade interna da Instituição, 

bem como afrontando sua unidade e sua independência funcional. O 

Estado de direito que, através da Constituição, intermedeia política e 

direito, estabelece um déficit de diferenciação que pode ser atenuado com 

a observância de um desalinhamento entre Procuradoria-geral e políti-

cos. Merece destaque a lição de Neves (2012, p. 194-195): 

 

É inegável que a Constituição, proveniente do procedimento constituinte, re-

gula abrangentemente os procedimentos constituídos: o político-eleitoral, o 

legislativo-parlamentar, o jurisdicional e o político-administrativo. Mas não 

se deve desconhecer que do procedimento constituinte só resulta o texto 

constitucional, não exatamente a Constituição como plexo de sentidos nor-

mativos. O texto já define limites flexíveis à concretização constitucional. Mas 

é na prática dos diversos procedimentos que será revestido de sentidos nor-

mativos específicos. Trata-se novamente de 'hierarquia entrelaçada'. A 

construção e reconstrução do significado do documento constitucional na 

práxis legislativa e político-administrativa, assim como no âmbito da concre-

tização jurisdicional, relativizam a posição hierárquica do procedimento 

constituinte. […] A Constituição, portanto, como estrutura normativa básica, 

não se reduz ao seu texto, o que conduziria a uma concepção estática, mas 

antes se constrói e reconstrói permanentemente na circularidade dos diver-

 

e a representação do Estado em juízo, que passou a ser confiada à advocacia pública (CF, arts.131 E 132), para 
assumir uma posição de destaque na sociedade política, a teor das novas atribuições da referida carta constitucio-
nal, como agentes políticos por excelência. (ZENKNER, 2006, p.72). Nesse mesmo sentido: “a vocação institucional 
do parquet é a defesa dos interesses indisponíveis da sociedade e apenas estes e não a representação processual da 
pessoa jurídica de direito público, a defesa como advogado do Estado.” (MACHADO, 1998, p.41) 
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sos procedimentos do Estado Democrático de Direito, independente de mu-

tação textual mediante reforma constitucional. 

 

Por certo que a ortodoxia constitucional configura e reconfigura to-

da forma de interpretação do texto. A práxis legislativa e político-

administrativa, em legitimar listas provenientes dos membros da Insti-

tuição Ministério Público Federal, acolhem um novo significado para a 

condução no cargo de Procurador-geral da República, diferenciando 

política e direito, a partir de uma hipercomplexidade que se encontra 

inclusive dentro do sistema Ministerial e que precisa, também, ser redu-

zido e selecionado. A Constituição, como acoplamento estrutural entre a 

política e direito, não se reduz ao texto, mas antes de tudo é dinâmica, 

construindo e reconstruindo permanentemente a circularidade dos di-

versos procedimentos do Estado Democrático de Direito, conforme 

leciona Neves (2019), e a escolha via lista, como rotina desde 2003, é 

exemplo de tal processo ressignificativo. 

Acompanhando o mesmo recorte teórico, centro e periferia, o Mi-

nistério Publico se posiciona neste último, gravitando sobre o centro do 

sistema do direito, composto por Tribunais e suas decisões. Luhmann 

refere que: 

 

Para a periferia, não existe nenhuma obrigatoriedade de se decidir. Nelas po-

dem se apresentar interesses de qualquer índole e se impor com todos os 

meios disponíveis, sem que venha ao caso a distinção de interesses confor-

mes/não conformes ao direito. Precisamente por isso a periferia serve de 

zona de contato com outros sistemas de funções da sociedade — seja a eco-

nomia, a vida familiar doméstica ou a política. Como decorrência não raro 

indireta do direito contratual, prosperam numerosas reformulações de direi-

to produzidas privadamente, sobretudo o direito interno das organizações, os 

acordos coletivos provisórios entre associações de interesses e grandes orga-

nizações, interpretações específicas de regulamentações comerciais e o 

direito das condições comerciais gerais e assemelhados. 
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No entanto, ouso discordar45. Pelo menos em relação ao Ministério 

Público existe uma série de ações, cuja obrigatoriedade se faz presente. 

Denunciar, a partir das alternativas que se distinguem em relação ao 

procedimento, se torna obrigatório desde que determinados requisitos 

estejam preenchidos. Arquivar ou denunciar são ações cuja inércia pode 

traduzir uma sanção ao membro. O ato de arquivar, inclusive, pode ser 

modificado a partir de decisões de colegiados superiores, que revisam os 

atos dos pisos inferiores. Ingressar com uma ação coletiva não depende 

somente da independência funcional, mas pode ser demandada a partir 

de conselhos superiores que discordam de posicionamentos jurídicos ou 

da escolha das alternativas que se apresentaram às unidades do Ministé-

rio Público. 

O próprio Ministério Público pode ser decomposto entre centro e 

periferia, desabilitando qualquer hierarquização entre legislador, judiciá-

rio e ele próprio. Pode ser concebida a ideia de um membro que oficia em 

determinada unidade como centro e a Instituição, seus princípios, estru-

tura, colegiados, como sendo a periferia desse sistema. Desse modo, o 

promotor age, dentro de sua independência funcional, com ampla auto-

nomia para decidir sobre sua atuação. Parte dessa atuação sequer chega 

ao conhecimento dos Tribunais, esgotando-se em procedimentos extra-

judiciais46, ajustamentos de conduta e outros instrumentos, arrolados na 

 
45os tribunais, se comparados com os legisladores e contraentes, trabalham num autoisolamento cognitivo de 
intensidade muito maior. Pense-se, por exemplo, nas formalidades dos procedimentos probatórios. Além disso, o 

acesso aos tribunais deve ser discreto e com a máxima organização seletiva. Apenas um ínfimo percentual de 
questões jurídicas se apresenta nos tribunais para que sejam decididas. Mas se isso ocorre e se os participantes ali 
permanecem, os tribunais têm de decidir, independentemente de ser fácil ou difícil a decisão e de ser conservador 
ou criativo o resultado. (LUHMANN, 2016, posição 5115) Acrescentaria que o Ministério Público, face à equivalência 
com Judiciário, também deve operar com um autoisolamento cognitivo. No entanto, por se situar na periferia, 
junto com contraentes, acabam interagindo mais com outros sistemas, família, economia... 

46Obviamente, pode-se prescindir do uso do código e buscar um acordo fora do sistema. A unidade de um conflito 
como sistema de interação, a envolver pessoas ou organizações, pode fornecer a base para a decisão de abandonar 
o sistema jurídico. Porém, essa decisão de abandono também estará amparada pelo sistema jurídico, salvaguarda-
dos os próprios interesses. Por exemplo, de modo algum há meio de evitar a participação no sistema jurídico 
(somos escravizados por ele), e um acordo extratribunal tem de satisfazer também certas exigências legais para 
que seja válido. Pessoas, interações, organizações tornam possível introduzir comunicações no sistema do direito e 
novamente retirá-las. Diante disso, o sistema jurídico é indiferente. Ele não persegue nenhum interesse imperialis-
ta no sentido de atrair o máximo possível de comunicações e mantê-las no sistema. O direito não é um sistema de 
atração. Ele simplesmente declara: se se trata de se valer do direito, ou seja, de dispor sobre o que é lícito e ilícito, 
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lei, que permitem às unidades se comportarem autopoieticamente. No 

entanto, a periferia está ancorada na unidade institucional, que pressiona 

às unidades a agirem de forma alinhada a algum comportamento prees-

tabelecido. O procedimento que conduz as decisões das unidades também 

serve como disfarce para as decisões de ajuizamento ou não das ações 

penais e coletivas. Para Luhmann (2016, posição 1112), “A unidade do 

sistema não significa introdução no sistema. Contudo, isso não significa 

que não haja autorreferência. A referência à unidade será substituída, 

será “representada”, pela referência ao código, à diferenciação entre lícito 

e ilícito, bem como supõe a vigência normativa das expectativas que 

haverão de se aplicar para a explicação do código.”, mas obviamente que 

esta referência ao código, lícito e ilícito, atinge as unidades do Ministério 

Público, na sua inserção no sistema do direito e na sua relação periférica 

com os tribunais. 

No entanto, existem outros códigos a serem representados nas uni-

dades, o ajuizamento e o não-ajuizamento é o código principal. A unidade 

do Ministério Público deve ter um agir diferenciado, como Juiz, ao mes-

mo tempo em que não tem a capacidade de decidir, tem a capacidade de 

inaugurar o processo judicial, seja através da exclusividade nas ações 

penais, seja através da legitimação procedimental, via inquéritos civis 

públicos, nas ações coletivas. O papel do Ministério Público, tangente ao 

comportamento perante toda a periferia e, acrescento, perante o próprio 

Tribunal, deve ser isento e imparcial, isonômico e apartidário, com o 

papel de um juiz, que para outra instituição: 

 

Tem de ser diferenciado. Ele tem, por outras palavras, de ser eximido da 

consideração dos outros papéis que o podem motivar para decisões definidas 

como membro duma determinada família ou camada social, duma igreja ou 

seita, dum partido, dum clube, dum bairro. Se esta isenção for institucionali-

zada como obrigação para um parecer objetivo e imparcial, com o 

tratamento de todos os assuntos com igualdade e apartidarismo, então neu-

 

então há de sê-lo segundo minhas condições. Só precisamente nesse sentido o sistema é operativamente fechado e 
determinado em suas estruturas. (LUHMANN, 2016, posição 1096) 
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tralizam-se as relações particulares para com a pessoa do decisor. Pelo me-

nos não servem à formulação de reivindicações legítimas e expectativas; o 

decisor já não pode ser abordado ou influenciado no caminho da troca como 

companheiro, veterano ou vizinho, mas sim e apenas, através da aceitação 

dum papel dentro do próprio procedimento. Qualquer outra influência é de-

sacreditada como corrupção. (LUHMANN, 1980, p.57) 

 

4.2 Diferenciação e fechamento 

 

As perguntas que devem ser feitas agora é o que diferencia o Minis-

tério Público da política e o que diferencia o Ministério Público do 

Judiciário. Essas perguntas são determinantes para estabelecer o espaço 

do Parquet no sistema do direito, e o que o diferencia dos demais siste-

mas. A primeira observação é de que assim como o direito é um 

subsistema social, o Ministério Público é um subsistema dentro do siste-

ma do direito. Em muitos países talvez ele se posicione dentro do próprio 

direito, ao lado dos Tribunais, onde Juízes e Promotores se diferenciam 

eventualmente, como na Itália ou França, ou mesmo dentro da própria 

política47. O modelo norte-americano48, por sua vez, estabelece a escolha 

direta dos attorneys a partir de uma indicação presidencial e aprovação 

do Senado, sendo que os demais integrantes dos órgãos são escolhidos a 

partir de critérios políticos. 

 
47Embora seja em sua gênese uma instituição derivada do Parquet francês, onde a Magistrature du siège e o 

Ministério Público ou Magistrature du Parquet se inserem em careiras ligadas entre si, o que permite aos Magis-
trados franceses a passagem de uma carreira a outra, o modelo observado no Ministério Público italiano não se 
confunde com o adotado na França, pois, enquanto neste último o Parquet atua, embora com indepedência funcio-
nal, sob a dependência hierárquica do Poder Executivo, na Itália, além de formar uma única carreira, regulada 
organicamente por um único estatuto, existe a unir ainda mais os Magistrados o fato de exercerem indistintamente 
funções jurisdicionais e funções de Ministério Público sujeitos à orientação e disciplina de um mesmo mecanismo 
de poder – o Conselho Superior da Magistratura (CSM). (SAWUEN FILHO, 1999, p.84). 

48Observe-se, por outro lado, que, em face da natureza política da estrutura do Ministério Público americano, 
quando um novo presidente eleito assume o cargo, todos os U.S. District Attorneys em exercício renunciam em 
bloco, o que obriga ao novo presidente a proceder a nomeação de mais de noventa titulares do referido cargo numa 
espaço de poucos meses. (SAWUEN FILHO, 1999, p.57). Mas “Diferentemente do que ocorre na maioria dos 
estados, em que vigora o sistema de eleição para promotores de justiça, os membros do Ministério Público Federal 
nos Estados Unidos da América são nomeados pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado. Já os 
Assistants US Attorneys são escolhidos livremente pelos US Attorneys nos estados, que têm liberdade, então, para 
formar sua equipe”. (FONSECA; CORREIO, L.; CORREIO, D., 2016, p. 127). 
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O Parquet brasileiro gravitou muito tempo em torno dessas desdife-

renciações, em relação aos Poderes Executivo e Judiciário. O Procurador 

que defende os interesses do Rei ainda está presente em Procuradores-

gerais que são escolhidos diretamente pelo Executivo, sob o crivo simbó-

lico do Senado, atuando fortemente na defesa dos interesses da 

Presidência, como ficou conhecida a era Brindeiro na Procuradoria geral 

da República, 1995 a 2002. Assim como os membros do Ministério Públi-

co que ingressam nos Tribunais via “quinto constitucional” também 

espelham um passado onde Judiciário e Ministério Público pertenciam ao 

mesmo centro.   

No Brasil, a diferenciação entre o membro do Ministério Público de 

primeira instância, com sua transformação em órgão acusador, e o órgão 

julgador começa no século XIX49 (apesar do Procurador-geral da Repúbli-

ca ser escolhido dentre Ministros da Suprema Corte até 1934) e 

permanece até o sistema legal atual. O devido processo legal e o distanci-

amento entre Promotor e Juiz criam dois sistemas que se comunicam 

através do processo e da decisão. A partir dos anos oitenta, com a socie-

dade brasileira e os órgãos internacionais exigindo mudanças na 

proteção do meio ambiente e povos tradicionais, além do retorno à de-

mocracia e combate à corrupção, com uma população extremamente 

carente de recursos para promover essas defesa e combate, o Ministério 

Público é incumbido de realizar essa tarefa. Assim, o inquérito civil públi-

co, e o seu desdobramento em ação cuja titularidade não é exclusiva, 

passa a fechar o sistema parquetiano de forma a estruturá-lo. Nos últi-

mos anos, no entanto, a defensoria pública vem avançando em sua 

 
49Reza o artigo 37 do Código de Processo Criminal do Impérito, Lei de 29 de novembro de 1832: 

Art. 37. Ao Promotor pertencem as attribuições seguintes: 

1º Denunciar os crimes publicos, e policiaes, e accusar os delinquentes perante os Jurados, assim como os crimes de 
reduzir á escravidão pessoas livres, carcere privado, homicidio, ou a tentativa delle, ou ferimentos com as qualifica-
ções dos artigos 202, 203, 204 do Codigo Criminal ; e roubos, calumnias, e injurias contra o Imperador, e membros 
da Familia Imperial, contra a Regencia, e cada um de seus membros, contra a Assembléa Geral, e contra cada uma 
das Camaras. 

2º Solicitar a prisão, e punição dos criminosos, e promover a execução das sentenças, e mandados judiciaes. 

3º Dar parte ás autoridades competentes das negligencias, omissões, e prevaricações dos empregados na adminis-
tração da Justiça. (BRAZIL, 1832). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm#art202
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atuação coletiva, evidenciando carências e desfrutando de grande credibi-

lidade50. 

Em biologia, desdiferenciação significa o processo no qual uma célu-

la adulta, previamente diferenciada, retroage para uma fase 

indiferenciada, tornando-se estéril, incapaz de gerar novas células. Em 

relação aos sistemas sociais, pode-se analisar sob diferentes perspectivas 

as desdiferenciações que podem ocorrer no sistema de direito, no sistema 

do Ministério Público, no sistema político. Uma desdiferenciação consti-

tucional está presente na própria norma que prevê a escolha do 

Procurador-geral da República pelo Presidente sob a chancela do Senado. 

O quinto constitucional também aparece como uma desdiferenciação 

constitucional, impulsionada por disputas internas de poder, nas esferas 

do Ministério Público e da Advocacia. Desdiferenciações funcionais pon-

tuais ocorrem frequentemente no processo, onde juiz e promotor ou juiz 

e advogado se imiscuem nas tarefas alheias. A ideia do Juiz das Garanti-

as51, recentemente aprovada, parece construir um acoplamento 

estrutural suficientemente adequado para diferenciar acusação e decisão. 

Assim como o Judiciário está pressionado a decidir pela impossibili-

dade de denegação da Justiça, o Ministério Público também é obrigado a 

denunciar, ou arquivar, a ingressar com ações civis públicas, ou arqui-

var52. Essa obrigatoriedade no Judiciário é que força a decisão e desenha 

a diferença; no Parquet a obrigatoriedade de agir, ou não agir, é o esto-

pim da diferenciação, já que com a acusação, ou com a instauração do 

inquérito civil público, o objeto investigado torna-se procedimentalizado. 

 
50Pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (02/12), pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), revela que 78% da sociedade aprova atuação da Defensoria Pública brasileira. Os 
dados constam em Estudo Sobre a Imagem do Poder Judiciário Brasileiro, lançado no Rio de Janeiro.Maior índice 
obtido na avaliação feita pela sociedade, os 78% de aprovação mostram que as pessoas entrevistadas consideram a 
atuação da Defensoria como “ótima + boa” ou “regular”. A Defensoria também é líder na análise de sua atuação 
feita por advogados: 86% desses profissionais do Direito consideram a Defensoria “ótima + boa” ou “regular”. A 
pesquisa ainda destaca a Defensoria Pública como a instituição do Sistema de Justiça com maior índice de confiança 
entre os cidadãos e cidadãs: 59%. (CONDEGE, 2019) 

51Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguar-
da dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. (BRASIL, 
2019) 

52Mas não nos casos dos procedimentos administrativos, que não forem transformados em inquéritos civis públi-
cos, conforme Resolução nº174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.  
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Uma questão interessante sobre a diferença da esfera cível e penal é que 

o Ministério Público enquanto não ingressa no Judiciário passa a ser, de 

forma autônoma, o gerenciador dos procedimentos, seja eventuais in-

quéritos penais conduzidos pela autoridade policial ou pelo próprio 

órgão53, seja no inquérito civil público, onde sua condução é totalmente 

autônoma. 

Ao mesmo tempo em que o Ministério Público se diferencia do Judi-

ciário, da política e da Administração, pela sua transformação em órgão 

acusador e, tardiamente, em função da hipercomplexidade da moderni-

dade periférica, em órgão protetor da tutela coletiva, a sua diferenciação 

interna vai se decompondo em unidades (promotorias, procuradorias) 

que se autorreferenciam e se fecham a partir da independência funcional. 

Essa funciona como o bloqueio para interferências políti-

cas/governamentais externas54. Ou, por outro lado, que o membro do 

Ministério Público possa esconder eventual atividade política sob o man-

to da independência. Mas, ao mesmo tempo que o século XX dotou o 

Ministério Público brasileiro de independência lhe conferiu também a 

 
53Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. 
Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. .... 4. Questão constitucional com reper-
cussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 
144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem 
afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: “O 
Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investiga-
ções de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 
qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva consti-
tucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os 
Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibili-

dade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, 
necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria. 5. 
Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do 
Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de 
autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a 
justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria.(RE 
593727, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado 
em 14/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 
08-09-2015) 

54Assim, paradoxalmente, é o fechamento operacional que proporciona a condição para a própria abertura em 
relação aos eventos produzidos no ambiente. Diferente do que se pode supor equivocadamente, esse fechamento 
não significa isolamento, mas constitui condição para a abertura, pois embora os eventos extrasistêmicos não 
sirvam de fonte de informação direta para o sistema, eles estimulam os processos internos que operam através de 
um critério determinado pela autopoiese específica do próprio sistema, e para tanto, conta om esse fechamento 
operacional. (ROCHA; FLORES, 2016, p.43) 
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unidade institucional. Interpretada por muitos como “o Ministério Públi-

co é uno”55 sem que exista uma reflexão mais apropriada sobre esse 

“uno”, essa unidade parece dar o fundamento para que, na não-ação do 

agente Ministerial, tal comportamento seja objeto de correção por colegi-

ados superiores. Ou seja, a unidade reforça o acoplamento estrutural 

interno entre todos os ofícios, singulares e colegiados, da Instituição56. E, 

externamente, entre os diversos sistemas em seu entorno, político e eco-

nomia, v.g..  Na prática significa que a independência funcional é 

minimizada pela unidade. A unidade aparece nos artigos 28 do Código de 

Processo Penal57 e 9º da Lei 7347/8558. Por incrível que pareça esses dois 

dispositivos nunca foram questionados quanto a sua recepcionalidade 

pelo texto de 1988. Ou seja, parece que extraem sua validade da própria 

Constituição, que refere a unidade como princípio. 

Do ponto de vista constitucional esse paradoxo, entre independência 

e unidade consegue reduzir a insegurança jurídica da sociedade, pautada 

por expectativas de comportamento, na generalização congruente da 

Constituição. Seja no espectro de órgão acusador ou agente que protago-

niza a proteção de interesses coletivos e difusos, a unidade vai obstruir, 

 
55Unidade é o conceito de que o Ministério Público é um só órgão, com uma só chefia e uma só função. (MAZZILLI, 
1998, p.151) 

56O acoplamento estrutural permitiria o contato entre sistemas sem que houvesse qualquer determinação externa 
por parte de qualquer um deles, mantendo a integridade da sua autopoiese específica e também a sua identidade. 
(ROCHA; FLORES, 2016, p.46). 

57Art.28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquéri-
to policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, 
fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará 
outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o 

juiz obrigado a atender. (BRASIL, 1941) 

58Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de funda-
mento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças 
informativas, fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em 
falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de 
arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados 
aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. 

§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério 
Público, conforme dispuser o seu Regimento. 

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro 
órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. (BRASIL, 1985) 
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naquilo que a lei lhe permite, uma potencialização da independência a 

ponto de possibilitar que unidades do Ministério Público ideologizem, ou 

atuem conforme convicções religiosas, partidárias, morais. Isso se torna 

mais evidente quando o membro do Ministério Público não age. Quando 

age, sua ação vai sofrer o crivo do Judiciário que decidirá sobre o recebi-

mento da denúncia ou ação civil pública e acompanhar toda jornada 

processual. A unidade pode, então, agir na correção de rumos, na coor-

denação de comportamentos, na articulação entre as unidades, na 

preservação da segurança jurídica da sociedade e da atividade política, 

também vulnerável por ações inconsequentes do Parquet, eventualmente 

eivadas de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Nessa linha (NEVES, 

2018, p.74): 

 

As normas constitucionais vigentes já oferecem critérios para aplicação do 

código jurídico, de tal maneira que em várias situações apenas com as nor-

mas constitucionais é possível distinguir, com relativa segurança, se a 

situação é lícita ou ilícita. A Constituição, portanto, serve também à garantia 

de expectativa e ao controle de comportamento. Porém, a 'Constituição' mui-

tas vezes falha em sua função de generalização congruente de expectativas de 

comportamento. Mais precisamente expectativas congruentemente generali-

zadas de comportamento com frequência não correspondem ao texto 

constitucional. Isso quer dizer: cidadãos, servidores públicos e até mesmo os 

mais elevados órgãos estatais não se orientam conforme as disposições do 

texto constitucional. Essa situação relaciona-se, principalmente, com os pro-

blemas da positivação do direito constitucional nos países periféricos. 

 

Mas a figura de “fiscal da lei”, figura institucional que não existe em 

qualquer diploma legal, mas que é uma “função” construída em períodos 

onde o Parquet se aproximava do político ou do Judiciário, não exibe 

qualquer nota de diferenciação, já que a fiscalização da lei  é exercida por 

todos agentes públicos e pela sociedade em geral, desprovida, no entanto, 

da roupagem do procedimento. Esse paradoxo pode ser observado com 

mais clareza na atuação Ministerial perante a segunda instância. A mais 

volumosa atuação se dá como “parecerista”, onde o membro, Procurador 

de Justiça ou Procurador Regional, se sente autorizado para discordar do 
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primeiro grau em manifestações que mais se assemelham ao órgão Jul-

gador (em duplicidade de funções, como se o Magistrado não fosse 

“fiscalizar a lei”) e deixa de atuar como parte; o Ministério Público se 

transforma, por força de uma cultura entronizada, em Juiz, perdendo sua 

condição de autor da ação penal ou ação coletiva na esfera cível.  

MACHADO (1998, pp.599/601) não consegue entender “que razão lógica 

há que justifique, por exemplo, a transmudação da função de substituição 

processual em função fiscalizatória só porque o processo alcançou uma 

fase procedimental nova.” e exemplifica com a possibilidade do Parquet 

ter defendido um incapaz no primeiro grau e, ao subir em grau recursal, 

possa o Ministério Público deixar de protegê-lo. Iria além, uma ação civil 

pública proposta pelo Ministério Público para proteger o meio ambiente 

e que, após uma sentença de procedência, em sede recursal, recebe um 

parecer do mesmo órgão mas no sentido contrário ao da ação civil públi-

ca pela improcedência. O objeto, meio ambiente, cuja defesa pelo Parquet 

é determinada pela Constituição, artigo 129, inciso III59, pode ficar des-

protegido em segunda instância? Qual o arcabouço legal que autoriza 

essa “fiscalização do ordenamento jurídico” contra uma determinação 

expressa do texto constitucional? E, uma incoerência do sistema, o mes-

mo órgão que ajuizou uma ação civil pública pode opinar (inclusive na 

própria primeira instância) contra a ação e depois recorrer em caso de 

uma decisão do Tribunal pela manutenção da improcedência. Existe uma 

contradição a ser reparada, eventualmente, pelo princípio da unidade em 

nome da segurança jurídica que deve nortear todo a atuação da Institui-

ção. 

Ao mesmo tempo em que o devido processo legal passa a exigir um 

Juiz imparcial, desatrelado dos órgãos de defesa e de acusação, o Ministé-

rio Público vai assumindo a titularidade exclusiva da ação penal, como 

elemento diferenciador de sua atuação. A independência funcional vai 

 
59Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

... 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (BRASIL, 1988) 
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separando o Ministério Público do governo e lhe dando autonomia para 

atuar inclusive contra o governo. A unidade institucional, e os seus pro-

cedimentos internos, vão lhe estruturar como sistema e fechar 

operacionalmente. Nos anos oitenta, após assumir pontualmente a fun-

ção de defesa de direitos indisponíveis, ao se tornar titular da ação civil 

pública e da ação de improbidade (junto com outros atores), isso vai lhe 

possibilitar uma separação mais nítida do judiciário, em especial com a 

privatividade na instauração de procedimentos extrajudiciais, em especi-

al o inquérito civil público. 

O papel de fiscal da lei, o quinto constitucional, a escolha do Procu-

rador-geral da República pelo presidente/senado são resquícios de uma 

desdiferenciação. 

A ideia da abertura de inquéritos civis e aforamentos de ações cole-

tivas está ligada a ideia de uma modernidade periférica, a partir de uma 

redução da diferenciação funcional provocada por uma corrupção sistê-

mica estrutural periférica que seria semelhante em vários países de 

modernidade “negativa” com baixo índice de inclusão social. Ao contrário 

dos países da América do Norte e Europa, o Brasil e os demais países 

periféricos não conseguiram construir sociedades modernas, mas Neves 

não quer tratar do problema desses países a partir da ideia desenvolvi-

mentista, mas sim dividir modernidade em centro e periferia60 (NEVES, 

2018, p. 102). Essa modernidade periférica, “negativa”, não consegue 

responder aos problemas da hipercomplexificação social desestruturada 

e desestruturante. O Estado de direito dos países da América latina não 

conseguiu produzir a diferenciação funcional entre o político e o jurídico, 

 
60“Não se deve, contudo, interpretar a distinção ora apresentada entre centro e periferia como simplificação 
grosseira (caso de algumas variantes da teoria da dependência), como se com ela a multiplicidade da sociedade 
mundial atual fosse deixada de lado: a relação 'centro/periferia' reproduz-se entre os países periféricos e tanto no 
interior das 'nações periféricas' quando das 'nações centrais'. Por outro lado, os diferentes tipos dos contextos 
internos de interesses de classe e dominação implicam formas distintas de integração dos países periféricos na 
sociedade mundial; além disso, as particularidades locais e regionais atuam como fatores do desenvolvimento; 
ademais, os diferentes sistemas funcionais encontram-se em níveis de desenvolvimento muito diferentes também 
no plano regional. Sem deixar de considerar tudo isso, pode-se seguramente usar o par de conceitos 'cen-
tro/periferia', que em última instância refere-se a uma divisão dicotômica e hierárquica da sociedade mundial, e 
assim introduzir o conceito de 'modernidade periférica' como construção 'típico-ideal' analiticamente muito 
fecunda.” (NEVES, 2018, p. 1030). 
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sobrecarregando este com tarefas típicas do político e entrelaçando os 

dois sistemas de forma a produzir uma corrupção sistêmica estrutural. 

Na mesma toada do Judiciário, a garantia social da acusação ou da 

abertura de inquéritos civis, que respondem pelos anseios de que as ex-

pectativas de comportamento, desapontamentos, frustrações e a 

violações dos códigos legais vão sofrer uma ação que instará as Cortes a 

produzir decisões, vai se dar mediante a profissionalização, procedimen-

tos administrativos organizados e auxílio profissional61. Assim como 

Luhmann (2016, posição 5226 a 5243) arrolou quatro pontos que satisfa-

zem as exigências impostas pela sociedade ao Judiciário, esses mesmos 

pontos podem servir para satisfazer exigências endereçadas ao Ministério 

Público, com o sistema diferenciado pelas referidas assessoria, profissio-

nalização e organização estruturada em carreiras; proteção ao membro 

do Ministério Público que não é responsabilizado pelas suas decisões 

técnicas da atividade-fim, limitada por eventuais transgressões que são 

apuradas internamente (corregedorias) e externamente (Conselho Naci-

onal do Ministério Público). 

Assim como os Juízes, agentes do Ministério Público são defendidos 

pela organização e profissionalização de suas estruturas, que não diferem 

do ponto de vista administrativo e orçamentário dos Tribunais, e cujas 

interpretações para fundamentar suas ações, de acusação ou instauração 

de inquéritos civis, estão albergadas por um campo de comunicação que 

lhes protege.  A linha procedimental oculta, e esse é o paradoxo, seu 

campo de atuação no processo acusatório e na instauração de processos 

administrativos investigativos. 

 

 
61Para uma abordagem crítica, expondo o paradoxo: A constituição de uma competência propriamente jurídica, 
mestria técnica de um saber científico frequentemente antinômico das simples recomendações do senso comum, 
leva à desqualificação do sentido de equidade dos não-especialistas. O desvio entre a visão vulgar daquele que se vai 
tornar “justiciável”, quer dizer, num cliente, e a visão científica do perito, juiz, advogado, conselheiro jurídico, etc, 
nada tem de acidental; ele é constitutivo de uma relação de poder. (BOURDIEU, 2003, p. 226). 
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5 Desdiferenciação constitucional: escolha do Procurador-Geral da 

República62 

 

Conforme dispõe o art. 128, § 1º, da Constituição cidadã, o Ministé-

rio Público brasileiro tem por chefe o Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, 

maiores de trinta e cinco anos, após a aprovada essa indicação pela maio-

ria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois 

anos, permitida a recondução indefinidamente, ao contrário, nesse pon-

to, com o que acontece com os Procuradores-gerais de Justiça, que 

podem ser reconduzidos uma única vez. Esse sistema de escolha está 

vigente desde 1934, com o essencial acréscimo de que o chefe do Ministé-

rio Público brasileiro tem de ser escolhido dentre integrantes da carreira 

do Ministério Público Federal. Conforme leciona Aras (2018), “A origem 

nesse ramo é evidente já que, nos termos do art. 43 da LC 75/1993 – 

como já se dava ao tempo da Lei 1.341/1951 –, o PGR é um órgão do 

MPF.” 

Desde o ano de 2001, última da gestão Fernando Henrique Cardoso, 

a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), iniciou 

processo de seleção de candidatos ao cargo de Procurador(a)-geral da 

República, a partir da elaboração de listas tríplices, sendo o colégio eleito-

ral formado por Procuradores da República, com apresentação de lista 

tríplice com os nomes mais votados pela Instituição endereçando ao pre-

sidente da República. Narra Aras (2018) que 

 

Desde então, nove listas foram votadas pelos procuradores da República de 

todo o País. Com exceção da primeira, apresentada ao presidente Fernando 

Henrique Cardoso, todas as demais foram honradas por diferentes presiden-

tes, mas o Ministério Público Federal continua sendo o único dos 30 

ministérios públicos brasileiros que não tem um processo oficial de seleção a 

partir dessas trincas. 

 
62Capítulo de artigo apresentado para a Disciplina Direito Constitucional Comparado, pelo Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, sob orientação do Prof. Anderson 
Vichinkeski Teixeira. 
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Diferenciação funcional não significa enclausuramento, fechamento 

total63. O fato da Procuradoria-geral da República ter se reconfigurado 

constitucionalmente a partir de 1988 com escolhas restritas aos mem-

bros e, a partir de 2003, ter estabelecido outro tipo de relação com os 

Poderes de Estado, em especial Presidência da República, reduzindo ain-

da mais o espectro da escolha, através das listas tríplices em total 

simetria com os Ministérios Públicos estaduais não significou um fecha-

mento total, acobertando um corporativismo disfarçado. Significou que 

os sistemas internos da Instituição, baseados em códigos jurídicos e ope-

racionalizados a partir da diferenciação dos subsistemas, chamados 

ofícios, em unidade/independência, puderam reduzir os processos de 

desdiferenciação funcional, com uma proeminência do político sobre o 

jurídico. 

Também é conclusão lógica que a rotina escolha via lista não é a 

única forma de estabelecer a diferenciação necessária para estabelecer a 

autonomia do direito, do direito positivo e a auto-referencialidade neces-

sária para imunizar o jurídico dos avanços do político, especialmente 

numa Instituição que tem tarefas tão sensíveis de defesa do acoplamento 

estrutural produzido pela Constituição democrática e atribuições neces-

sárias no combate à corrupção do sistema político, comprometido pelas 

investidas do Poder Econômico que se amalgama no político de forma a 

desconfigurar suas estruturas. O mercado dita as regras e o político, sem 

fiscalização, as obedece. Necessário que outros mecanismos sejam cons-

truídos, a partir da unidade institucional, como a elaboração de 

instruções gerais (do modelo uruguaio) que redimensionem a indepen-

 
63 Apesar de discorrer sobre o Poder Judiciário, é possível analogia com o Ministério Público: “Como todos os 
sistemas, os procedimentos judiciais constituem pela diferenciação, pela consolidação dos limites frente ao meio 
ambiente. Não se trata aqui de romper a continuidade com estruturas e acontecimentos para além dos procedi-
mentos. Diferenciação não quer dizer isolamento causal ou comunicativo. Os tribunais não são prisões. Trata-se 
antes de construir para si próprio um ambiente intelectual, de forma a que os processos seletivos de elaboração de 
informações do meio ambiente possam ser orientados por regras e decisões próprias do sistema, portanto, que 
estruturas e acontecimentos do meio ambiente não sejam automaticamente válidas no sistema, mas sim que só 
possam ser reconhecidas após filtragem de informações.” (LUHMANN, 1980, p. 53). Nesse mesmo sentido Luh-
mann (2016, posição 626). 
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dência funcional, situando-a como um obstáculo para pressões autoritá-

rias externas e não para uma unidade interna, e permitindo uma 

abertura para a percepção da hipercomplexidade sociocultural e econô-

mica do ambiente. 

O Ministério Público Federal tem que encontrar caminhos para con-

ciliar as funções unidade e independência, tornando-as ferramentas que 

possam dar efetividade ao direito e segurança jurídica para a sociedade, 

que deseja a congruência das expectativas comportamentais referenciada 

por todos os sistemas que atuam dentro do sistema judicial e com ele se 

comunicam. Talvez o retorno a experiência inicial da Constituição de 

1988 possa conduzir os procedimentos cuja legitimidade pertencem ao 

Procurador-geral mais sintonizados com o político e dessa forma produ-

zir um retrocesso e uma desdiferenciação não desejada pela sociedade 

atual. Ou desejada, num sintoma claro dos populismos que afetam gran-

de parte da sociedade mundial, tornando seus representantes 

imunizados pelo sistema e podendo desaguar suas pretensões desfocadas 

da Constituição e do Estado Democrático. 

Como participante legitimado pela Carta de 1988 o Ministério Públi-

co foi se distanciando do político, mas não integralmente o que geraria 

um isolamento desnecessário do ambiente, mas no sentido conquistar a 

independência necessária para uma atuação vinculada aos seus objetivos 

institucionais e funcionais. Talvez uma visão individualista, que situa 

essa independência como um princípio pertencente ao membro da Insti-

tuição e não uma proteção para a sociedade no sentido de que o Parquet 

não seja utilizado para fins extralegais, possa ser o motivo para um cres-

cimento exagerado e descompassado desse princípio em relação a 

unidade institucional. Luhmann tem razão ao dizer que os participantes 

da relação jurídica se empenham em demonstrar, perante os Juízes, suas 

razões e talvez, em função disso, acabem se descolando dos fundamentos 

constitucionais que os deveriam conduzir: “Os outros participantes, na 

medida do seu interesse, têm de levar o processo jurídico a uma decisão, 

têm de resolver o mesmo problema com outras técnicas. Também para 
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eles a redução da complexidade, o afastamento doutras possibilidade de 

interpretação, se torna um problema de representação, ou até mesmo 

um problema de auto-representação. Veem-se obrigados, se querem 

adquirir ascendência sobre o curso do processo de decisão, a impressio-

nar o tribunal duma forma muito convincente e fidedigna. Têm de 

parecer dignos de crédito, e isso significa, na prática, conduzir-se e com-

portar-se como merecedores de crédito.” (LUHMANN, 1980, p. 58). 

Acrescentaria que merecedores de crédito popular, em tempos de popu-

lismo político e judicial, onde Juízes vão exercer cargos políticos sem 

qualquer constrangimento ou qualquer cláusula de “quarentena” estabe-

lecida pela Constituição. Continua Luhmann (1980, p. 59): “Pode, pois, 

chegar-se a uma situação em que os participantes se sintam forçados a 

perder a sua inocência, a fim de terem razão.” 

A Procuradoria-geral da República não pode tomar emprestado a 

legitimidade democrática do chefe do Executivo Federal para justificar a 

indicação de um nome para ocupar a chefia do Ministério Público brasi-

leiro, já que o Parquet federal possui condições de adotar critérios mais 

objetivos para a elaboração de sua lista interna de indicações, critérios 

esses essencialmente democráticos a exemplo do que acontece para os 

Procuradores-gerais de Justiça. 

 

Considerações finais 

 

A observação sob um prisma sistêmico das Instituições e, in casu, do 

Ministério Público permite novas abordagens, problematizações e pers-

pectivas, com a construção de respostas jurídicas não lineares para 

questões jurídicas atuais. Ao se deparar com temas como unidade vs 

independência funcional é possível extrair outras conclusões que não 

somente a tradicional de que a independência é absoluta e a unidade é 

simplesmente um chavão sobre o formato estético da Instituição. É pos-

sível construir a ideia de que a unidade deve realizar vários acoplamentos 

estruturais, internos e externos, ao sistema do Ministério Público, seja 
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em relação aos seus próprios ofícios, promotorias, forças-tarefas, procu-

radorias, colegiados, seja em relação ao próprio sistema do direito e, em 

especial, aos Poderes de Estado. Também é possível repensar a relação 

entre meio e ambiente, entre Ministério Público e economia, e política e 

sociedade, sendo esta caracterizada pela complexidade e contingencia-

mento. As estruturas do Ministério Público devem estar aparelhadas para 

filtrar essa complexidade, reduzindo-a e redimensionando o contingenci-

amento, ao mesmo tempo que esta complexidade passa a ser incorporada 

no interior do sistema Ministerial. 

Talvez o que permeie a ideia de uma supremacia da independência 

funcional, em detrimento da unidade institucional, como forma de amar-

rar ações e comportamento e, por outro lado, sedimentar a expectativa 

social por segurança jurídica, alinhada com a generalização congruente 

do sistema do direito, seja o individualismo. Talvez seja necessário em-

preender uma jornada que busque evidenciar e contrastar as estratégias 

do individualismo, potencializadas pelo mercado e consumismo, recor-

rendo a autores como, por exemplo, Jacques Lacan que, em seu 

seminário 19, propôs um discurso que se origina no real e que vai em 

direção ao contexto do individualismo moderno; ou Foucault com sua 

hermenêutica do sujeito, técnicas do eu e autocultivo; ou mesmo Bourdi-

eu, na hierarquização de sistemas sociais fechados através de interesses, 

posições, gostos, inclinações pessoais etc. 

É possível repensar a condição democrática que impede uma esco-

lha do chefe do Ministério Público brasileiro amparado em premissas 

outras que não a diferenciação com a política, permitindo às unidades do 

Parquet uma inclusão não passiva na indicação da chefia, que tem com-

promissos extremamente profundos com a Constituição e com a defesa 

da própria sociedade. Essa mudança de paradigma, recorrendo ao pró-

prio corpo institucional dos Ministérios Públicos estaduais possa ajudar a 

reestruturar a Procuradoria-geral da República dotando-a do distancia-

mento necessário para o exercício das suas tarefas. 
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Portanto, novas observações são necessárias, para tensionar, para 

provocar, para instigar e concebendo um sistema jurídico que possa 

enfrentar a hipercomplexidade de forma adequada, com uma visão cada 

vez mais apurada sobre esta. Como refere ROCHA;FLORES (2016, p.51): 

 

A realidade é uma forma de conhecimento forjado pelas próprias estruturas 

internas do sistema. O que é observado pelo Direito, é uma construção do 

próprio Direito e ao mesmo tempo também lhe constitui enquanto um sis-

tema. A realidade a partir da perspectiva do sistema do Direito depende da 

própria maneira como se desenvolve a observação, bem como, as respectivas 

estruturas e a forma como ocorrem às reorganizações internas. Trata-se de 

recompor permanentemente a reflexão sobre como se observa o mundo em 

constante transformação para que o Direito se reconstrua de forma a poder 

observar (assimilar) o que até então pode estar inobservável. 
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Precedentes judiciais e os padrões decisórios vinculantes na 

perspectiva da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann 

 

Miguel do Nascimento Costa 1 

 

 

Introdução 

 

O controle, o estudo e a análise do conteúdo das decisões judiciais, 

preliminar a qualquer consideração que se possa fazer, prendem-se a 

uma necessidade do próprio Estado Democrático de Direito, especial-

mente, para que os juízes não se tornem, ou não se apresentem, como 

verdadeiros “legisladores”2 na aplicação do direito3. Nada obstante, é 

preciso ter claro que o exercício deste controle sobre as decisões judiciais 

não desemboca em uma proibição ou na redução da atividade interpreta-

tiva do julgador, mormente por que o exercício da interpretação e 

consequente aplicação do direito exige a compreensão4 

Com efeito, na solução dos casos que reclamam a tutela jurisdicional 

do Estado, o julgador não pode criar um “novo” direito (aplicando-o 

retroativamente ao caso concreto) e tampouco pode recorrer a soluções 

 
1 Doutorando e Mestre em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos. Professor de Direito Processual Civil e 
Teoria Geral do Processo, em Cursos de Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e em Cursos de Especialização 
em Direito. Coordenador Nacional do Departamento Jurídico da Rede La Salle Brasil-Chile. Advogado. 

2 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? – Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010. p. 87. 

3 “Interpretação é aplicação; é assentar sentidos. Os sentidos não são aleatórios. Não há grau zero. Há uma cadeira 
interpretativa que nos vincula. (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 
– 2. Ed. Rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 113. 

4 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Tradução de Flávio Paulo Meurer – Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 
461. 
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discricionárias ou solipsistas (a partir de critérios subjetivistas, baseados 

na escolha pessoal e na consciência daquele que decidirá5). A resposta 

que encaminhará à solução do conflito, a partir dos elementos obtidos no 

caso concreto, não pode depender da vontade pessoal ou da subjetividade 

do julgador, devendo surgir através de regras e comandos contidos num 

sistema de direito, em que o “juiz aplica as leis de acordo com as instru-

ções da legislação”6. 

Nesse contexto, sob a justificativa de fundamentar decisões, a juris-

prudência vem sendo utilizada por alguns julgadores para sustentar as 

suas teses ou decisões judiciais. Ocorre que, na prática, o que se observa 

é que a jurisprudência não tem sido utilizada para a correta, necessária e 

adequada fundamentação das decisões, mas sim para mascarar um indis-

farçável decisionismo.  

É comum utilizarem ementas de acórdãos, como se lei fosse (leia-se, 

como se fundamento fosse), da mesma forma que o paradigma positivis-

ta fazia ao aplicar as leis: a subsunção. Essa situação é tão grave que, não 

raro, algumas ementas nada dizem respeito à análise do caso concreto, 

ou seja, a utilização desse padrão decisório (precedente) não obedece a 

critério interpretativo algum, e muito menos baseia-se na integridade e 

coerência da análise do caso concreto. São, pois, decisões desvinculadas 

de um sistema de direito. 

Aqui exsurge, pois, uma das principais inquietações do direito pro-

cessual em vigor, especialmente em face da entrada em vigor da Lei 

13.105/2015, o Novo Código de Processo Civil, que contempla regra espe-

cial para a fundamentação das decisões judiciais e introduz verdadeira 

tentativa de aproximação de tradições como a civil law e a common law, 

 
5 Nesse sentido, é bastante esclarecedora a análise feita por Lenio Streck: “Em outras palavras, a escolha é sempre 
parcial. Há no direito uma palavra técnica para se referir à escolha: discricionariedade e, quiçá (ou na maioria das 
vezes), arbitrariedade. Portanto, quando um jurista diz que o ‘juiz possui poder discricionário’ para resolver os 
‘casos difíceis’, o que quer afirmar é que, diante de várias possibilidades de solução do caso, o juiz pode escolher 
aquela que melhor lhe convier...!” (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência?. Op. 
cit. p. 98) 

6 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução das citações em latim Alexandre Agnolon. – São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. p. 404. 
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com a introdução de regras para a aplicação dos padrões decisórios (pre-

cedentes) vinculantes, ou seja: existiriam critérios jurídica e 

hermeneuticamente adequados para que uma decisão judicial seja fun-

damentada através dos precedentes vinculantes? Qual seria a extensão 

dessa vinculação e quais seriam as consequências jurídicas para eventual 

desrespeito aos precedentes? 

Nessa perspectiva, as linhas que se seguem, terão com objetivo ful-

cral, além de delinear o contexto jurídico e histórico de consolidação dos 

precedentes, delimitar (ou ao menos ensaiar uma tentativa de análise) de 

que forma a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann pode influenciar ou 

impactar na vinculação hermenêutica dos padrões decisórios (preceden-

tes), como forma de fundamentação das decisões judiciais. 

 

1 Common law e civil law: contextualização entre as duas tradições 

jurídicas 

 

Sabidamente, common law e civil law são tradições jurídicas7 que 

decorrem de circunstâncias históricas, políticas e culturais completamen-

te distintas, as quais deram origem a institutos e conceitos jurídicos 

próprios do seu tempo, contexto jurídico e circunstâncias sociais e cultu-

rais. 

Enquanto o common law inglês8 é descrito como uma experiência 

jurídica fragmentada, não codificada e ancorada profundamente na tra-

 
7 Adota-se aqui a terminologia consagrada por John Henry Merryman e Rogelio Péres-Perdomo, segundo os quais, 
ao tratar-se acerca da diferenças e similitudes da common law e da civil law, seria muito mais apropriado adotar a 
expressão “tradição jurídica”. Para estes, não é adequado chamar estas experiências de “sistemas jurídicos”, visto 
que, na acepção do termo, sistema é um conjunto de instituições legais, processos e normas vigentes e que o mais 
adequando seria adotar a expressão “tradição jurídica”, a qual encerraria, na verdade, um conjunto de atitudes 
historicamente condicionadas e profundamente enraizadas a respeito da natureza do direito e do seu papel na 
sociedade e na organização política (MERRYMAN, John Henry. A tradição da Civil Law: uma introdução aos 
sistemas jurídicos da Europa e da América Latina. John Henry Merryman, Rogelio Pérez-Perdomo. Tradução: 
Cássio Casa Grande – Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2009. p. 22 e 23). 

8 Embora se tenha presente que a common law seja uma tradição jurídica criada e desenvolvida a partir da experi-
ência inglesa, relevante lembrar as lições de Merryman, para quem “como resultado da notável expansão e 
desenvolvimento do Império Britânico durante a era do colonialismo, a tradição da common law foi amplamente 
difundida. É a tradição legal que hoje está vigente na Grã-Bretanha, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá, na 
Austrália e na Nova Zelândia”. (MERRYMAN, John Henry. A tradição da Civil Law: uma introdução aos sistemas 
jurídicos da Europa e da América Latina. Op. cit. p. 24). De outra parte, Marco Felix Jobim lembra que “a aplicação 
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dição (cuja principal fonte é o costume reconhecido pelos órgãos com 

autoridade para dizer e interpretar o direito)9, a civil law carrega, a partir 

das bases da Revolução Francesa10, dogmas e estruturas jurídicas direta-

mente vinculadas ao direito romano, na forma em que este foi compilado 

e codificado por Justiniano no século VI D.C11. 

De comum, relevante destacar que, ambas as tradições, muito em-

bora utilizando caminhos e vertentes diferentes, vêm procurando, 

historicamente, criar um ambiente de previsibilidade12, seja através do 

precedente, seja através da lei. Nesse cenário, essencial observar que a 

busca pela previsibilidade foi o caminho escolhido para evitar-se a arbi-

trariedade e a insegurança13. 

O common law inicia os seus primeiros passos no ano de 1066 (Sé-

culo XI), “quando os normandos derrotam os defensores nativos em 

Hastings e conquistam a Inglaterra”14. Com efeito, entre os séculos X e XI, 

a Inglaterra era dividida em inúmeros distritos administrativos e povoa-

da por castelos militares de defesa de terras, sendo que nestes distritos 

existiam as chamadas cortes judiciais (as Hundred Courts e as County 

Courts), constituídas por não profissionais que administravam a justiça 

de acordo com os costumes locais15. O direito que se aplicava, então, era o 

direito dos povos germânicos (anglos, jutos e saxões), modelo jurídico 

 

do direito inglês nas colônias dos Estados Unidos deu-se pelo julgamento do Calvin’s case, em 1608, quando restou 
decidido que o sistema jurídico em vigor na Inglaterra seria aquele que predominaria em suas colônias inglesas e, 
sendo os Estados Unidos formado por treze delas, o direito a ser aplicado seria o do Common Law, o que se dava 
por meio de cartas ou de estatutos da Coroa.” (JOBIM, Marco Félix. Medidas estruturantes: da Suprema Corte 

Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 43). 

9 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras 
jurisprudenciais. – São Paulo: Noeses, 2012. p. 4. 

10 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 23. 

11 MERRYMAN, John Henry. A tradição da Civil Law: uma introdução aos sistemas jurídicos da Europa e da 
América Latina. Op. cit. p. 27. 

12 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: Direito jurisprudencial / Tereza Arruda 
Alvim Wambier, Coordenação. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 20. 

13 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 20. 

14 MERRYMAN, John Henry. A tradição da Civil Law: uma introdução aos sistemas jurídicos da Europa e da 
América Latina. Op. cit. p. 25. 

15 CRISCUOLI, Giovanni. Introduzione allo sutdio del diritto inglese: le fonti. Terza Edizione. Milano: Giuffrè 
Editore, 2000, p. 20 
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que será imediatamente extirpado da Inglaterra após a conquista nor-

manda16. 

O período da conquista normanda, com efeito, é fundamental para o 

desenvolvimento do common law inglês, na medida em que foi nesse 

sistema que o direito foi utilizado como instrumento de governo17. Come-

ça, entretanto, a ser verdadeiramente forjado “no reinado de Henrique II 

(1154-1189), impondo a jurisdição real aos casos civis e penais que, ante-

riormente, estavam nas mãos das jurisdições locais e feudais e não nas 

do rei”18. Em outras palavras: o desenvolvimento do common law na 

Inglaterra foi possível a partir da centralização da jurisdição nas mãos do 

rei19. 

A construção do direito na Inglaterra é resultado, sobretudo, da 

“emissão dos writs ou ordens sumárias da Coroas para os sheriffs, repre-

sentantes das coroas dos vilarejos e cidades”20. Os writs eram uma 

espécie de ordens invocadas por petição de algumas partes que reivindi-

cavam perante o magistrado a existência de um direito. A expressão 

remedies procede rights, nesse cenário, é também bastante definidora do 

desenvolvimento da common law.21 

Conforme leciona Tereza Arruda Alvim Wambier, o common law 

não é o mesmo desde o início, muito embora a sua característica princi-

pal tenha sempre estado presente, quer seja, os casos são tidos como 

fonte do direito (cases are seen as a source of law).22 A designação com-

 
16 CAVANNA, Adriano. Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico. v. 1. Milano. Dott. A. 

Giuffrè Editore, 1979, p. 491. 

17 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? / Lenio Luiz Streck, Georges 
Abboud. – 2. ed. Rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. p. 23. 

18 SILVA, Diogo Bacha. A valorização dos precedentes e o distanciamento entre os sistemas civil law e common law. 
In. In: Direito jurisprudencial: Volume II / Coordenadores: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Luiz Guilherme 
Marinoni, Tereza Arruda Alvim Wambier. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 483/484. 

19 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 23. 

20 SILVA, Diogo Bacha . A valorização dos precedentes e o distanciamento entre os sistemas civil law e com-
mon law. Op. cit. p. 484. 

21 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 4ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 211. 
BERMAN, Harold. Direito e revolução: a formação da tradição occidental. Tradução: Eduardo Takemi Kataoka. 
São Leopoldo: Editoria Unisinos, 2006. P. 546-547. 

22 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 20. 
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mon, contudo, vem do direito comum e diz respeito aos costumes gerais 

observados pelos ingleses23. Ou, na observação de Lenio Luiz Streck e 

Georges Abboud: o direito inglês não é um direito de universidades, nem 

um direito dogmático, consiste em um direito de processualistas e práti-

cos.24 Segundo essa lição, o grande jurista na Inglaterra é o juiz, oriundo 

da fileira dos práticos e não o professor de universidade, “até mesmo 

porque, outrora, somente uma minoria de juristas estudava nas univer-

sidades, nenhum dos grandes juízes do século XIX possuía título 

universitário”.25 

O common law, essencial observar, não teve início com a adoção ex-

plícita da regra de que os precedentes seriam vinculantes. Tal 

entendimento acabou por se consolidar de maneira quase imperceptível, 

sobretudo, a partir do momento em que a decisão dos casos era tida 

como a aplicação do direito costumeiro em todas as partes do reino26. 

Assim, desenvolveu-se o processo de confiança nos precedentes. 

Nessa senda, a tradição da common law “reconhece dois elementos 

principais: o costume e a equidade”27. Ou seja, aquilo que a sociedade 

considera como seu costume, acaba por orientar a natureza do direito no 

common law. Dada conduta que a sociedade considere errada pode carac-

terizar um ilícito, sem que, necessariamente, isso tenha sido escrito ou 

codificado28. 

De outro lado, a formação do direito na tradição romano-

germânica, a civil law29, decorre, sobretudo da atividade científica exerci-

 
23 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 20. 

24 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 22. 

25 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 22. 

26 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 21. 

27 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sistema brasileiro de precedentes: natureza, eficácia e operacionalidade. – 2. 
Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 51. 

28 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sistema brasileiro de precedentes: natureza, eficácia e operacionalidade. Op. 
cit. p. 52. 

29 “Dentre as duas, a tradição da civil law é tanto mais antiga como mais amplamente difundida. A data comumente 
associada à sua origem é 450 A.C., a suposta publicação das Doze Tábuas em Roma.” (MERRYMAN, John Henry. A 
tradição da Civil Law: uma introdução aos sistemas jurídicos da Europa e da América Latina. Op. cit. p. 23). 
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da pelos professores nas universidades europeias do Século XII30. Nesses 

lugares, era tarefa dos estudiosos realizar uma sistematização do direito 

romano, em especial da obra de Justiniano (Corpus iuris civilis)31. Esse 

estudo e a análise do direito romano realizado nas universidades da Eu-

ropa continental não eram dependentes da compreensão do sistema 

jurídico em que o interprete estava incurso32. 

A civil law, como tradição insculpida pelo estudo e pela compreen-

são do direito romano, configurava um direito teórico e com as seguintes 

características próprias: i. era um direito escrito e distinto das demais 

regiões europeias cujos sistemas jurídicos eram consuetudinários; ii. era 

comum a todos os professores; iii. era completo no sentido de que passou 

a estudar institutos desconhecidos da sociedade feudal; iv. era mais evo-

luído na medida em que era elaborado com base em textos jurídicos que 

refletiam uma sociedade que exigia progresso econômico e social.33 

Assim, se um dos primeiros momentos de organização da civil law 

consistiu na sistematização das regras de direito romano, a partir do 

Corpus iuris civil; tem-se como momento seguinte na formação dessa 

tradição jurídica, a Revolução Francesa34. Nesse momento histórico, con-

cebeu-se a figura do juiz “como um ser inanimado, que seria a boca da 

lei”. Acreditava-se que, na lei, estaria contida a vontade do povo e que, 

sendo literalmente, respeitada, a vontade do povo também seria respei-

tada.35 Percebe-se, com efeito, nessa quadra da história, a clara intenção 

de, por métodos racionais, criar previsibilidade na aplicação do direito. 

Desse modo, a ideia minimalista de que o civil law seria um “direito 

legal” (que se coaduna à lei como fonte primordial do direito) e que o 

common law seria um “direito judicial” (tradição jurídica baseada em 

 
30 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Op. cit. p. 203. 

31 SILVA, Diogo Bacha . A valorização dos precedentes e o distanciamento entre os sistemas civil law e com-
mon law. Op. cit. p. 482. 

32 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Op. cit. p. 203. 

33 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Op. cit. p. 204. 

34 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 26. 

35 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 26. 
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decisões judiciais e análise de casos concretos36), não é uma afirmação 

cientificamente capaz de ressaltar as diferenças havidas entre os dois 

sistemas, assim como as suas principais características conceituais37, a tal 

ponto que Merryman afirma textualmente: “o mundo da civil law e o 

mundo da common law não estão isolados um do outro”38. Como parte 

integrantes de uma história e cultura ocidentais comuns, estas tradições 

possuem múltiplos contatos e influências recíprocas. 

Tecidas essas linhas mestras, conceituais, comparativas e, sobretu-

do, históricas, fica perceptível que em terrae brasilis vivencia-se o 

fortalecimento do uso de decisões judiciais passadas dos Tribunais (nota-

damente, dos Tribunais Superiores), como fundamento de decisões 

judiciais, fenômeno que faz transparecer a existência de uma convergên-

cia ou mesmo aproximação entre as tradições da civil law e da common 

law39. Os julgados dos tribunais, em ligeira análise, acabam por ser utili-

zados como se precedentes (padrões decisórios) fossem, circunstância 

que revela a importância da análise do tema, sobretudo, para que se 

possam identificar marcos teóricos, doutrinários e científicos para uma 

correta adoção de uma teoria de padrões decisórios vinculantes. 

 

2 Precedentes e padrões decisórios no CPC 2015 

 

Preambularmente a qualquer consideração que se possa fazer sobre 

o tema, reputa-se essencial esclarecer que tratar de precedentes não é 

sinônimo de stare decisis40. Da mesma forma, não se deve confundir 

common law com stare decisis, sobretudo, por que, a common law, com-

 
36 Retomando essa ideia, Lenio Streck assim se preleciona sobre o tema: “Ou seja, o common law, ao contrário do 
civil law, não se originou cientificamente (do ponto de vista professoral), mas, sim, judicialmente, como prática 
judicial.” (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 42). 

37 DAVID, René. Os grandes sistemas de direito contemporâneo. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 41-42. 

38 MERRYMAN, John Henry. A tradição da Civil Law: uma introdução aos sistemas jurídicos da Europa e da 
América Latina. Op. cit. p. 25. 

39 THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo CPC – Fundamentos e sistematização. Humberto Theodoro Júnior, Dierle 
Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia, Flávio Quinaud Pedron. – 2. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 
2015. p. 345. 

40 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 39. 
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preendida como os costumes gerais que determinavam o comportamen-

to do Englishmen, existiu, por vários séculos, sem pressupor o regime do 

stare decisis e do rule of precedent41. 

Com efeito, eventual identificação entre o sistema do common law e 

a doutrina dos precedentes ou tentativa de explicar a natureza do com-

mon law a partir do conceito de stare decisis, certamente carregará 

consigo equívoco e insuficiência metodológica. Stare decisis e preceden-

tes são usualmente utilizados de maneira confusa, como se possuíssem o 

mesmo sentido, contudo, é importante marcar, não se equivalem42. Com 

efeito, o termo stare decisis, em verdade, “assegura um predicado – a 

estabilidade – para as decisões do tribunal, sendo especialmente voltado 

para as próprias cortes que estabelecem o precedente, forçando o cotejo 

racional das decisões dos casos-precedentes com os casos atuais”43. 

O stare decisis constitui-se apenas um elemento do moderno com-

mon law, que também não se confunde com o common law dos tempos 

do seu surgimento ou com os costumes gerais, de natureza secular, que 

dirigiam o comportamento do cidadão inglês.44 Nesse sentido, resgatam-

se as palavras de Luiz Guilherme Marinoni, segundo o qual o common 

law surgiu séculos antes de alguém se preocupar com o stare decisis e 

“funcionou muito bem como sistema de direitos sem os fundamentos e 

conceitos próprios”.45 

Destarte, os precedentes judiciais identificam-se mais com o proces-

so, seguido pelos tribunais como resultado do stare decisis, atingindo, de 

maneira igual, os tribunais e os julgadores de hierarquia inferior, os 

quais devem aplicar (de maneira vinculada) o conteúdo dos precedentes 

 
41 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Op. cit. p. 33. 

42 ZANETI JR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. 2. ed. rev. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 313. 

43 ZANETI JR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. Op. cit. p. 313. 

44 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Op. cit. p. 33. 

45 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Op. cit. p. 34. 
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independentemente de suas razões46. Nessa perspectiva, não se pode 

perder de vista que o stare decisis é mais do que a aplicação da regra de 

solução análoga para casos iguais, visto que essa seria uma visão muito 

simplificada de um procedimento altamente complexo, estruturado no 

direito inglês e no direito americano, por longo período.47  

Compreendida a importância do stare decisis para a formação de 

um regime vinculante dos precedentes (aqui chamados padrões decisó-

rios), essencial compreender as diferenças, relacionamento e contexto de 

aplicação da ratio decidendi e da obter dictum. Com efeito, na lição de 

José Rogério Cruz e Tucci, todo precedente é composto de duas partes 

distintas: i. as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia; e ii. a 

tese ou princípio jurídico assentado na motivação (ratio decidendi) do 

provimento decisório48. Nesse cenário, o elemento do precedente que tem 

caráter vinculante é a ratio decidendi. 

A parte da decisão que realmente vincula é a ratio decidendi. Com 

efeito, a busca da definição da ratio decidendi parte da necessidade de se 

evidenciar a porção do precedente que é dotado de eficácia vinculante, 

obrigando juízes a respeitá-lo nos julgamentos posteriores49. Os america-

nos usam a expressão holding. A holding é a essência da regra (expressa 

ou implícita na decisão) necessária para explicar o resultado do julga-

mento. A expressão ratio decidendi também pode ser compreendida em 

sua dimensão descritiva, significando simplesmente uma explicação do 

raciocínio que levou a corte à conclusão, baseado em elementos socioló-

gicos, históricos e até psicológicos.50 

 
46 ZANETI JR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente 
vinculantes. Op. cit. p. 314. 

47 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 40. 

48 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribu-
nais, 2004. p. 12. 

49 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Op. cit. p. 222. 

50 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 43. 
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O precedente judicial51, ou seja, a norma extraída a partir da ratio 

decidendi de um caso concreto, capaz de ser generalizada e universaliza-

da, sendo dotada de eficácia vinculante e persuasiva para os casos 

subsequentes, encontra-se localizado na fundamentação (obrigatória) da 

decisão judicial52. 

Cada precedente, dessa forma, terá uma ratio decidendi53, que con-

figura o enunciado jurídico a partir do qual é decidido o caso concreto. 

Em resumo, a ratio decidendi é a regra jurídica (norma) utilizada pelo 

magistrado para justificar a decisão do caso. Nada obstante, ela não é 

uma regra jurídica que pode ser considerada por si só, ou seja, se ela for 

encarada isoladamente, ela deixará de ser ratio decidendi, uma vez que 

essa ratio está, umbilicalmente, ligada com a questão fática (caso concre-

to) que ela solucionou54. 

A ratio decidendi (que é a tese jurídica ou interpretação da norma 

consagrada na decisão; e que não se confunde com a fundamentação, 

mas nela esta inserta), além de possuir a função de colocar-se como fun-

damento jurídico a solucionar os casos concretos no common law, possui 

o escopo de evitar arbitrariedades nas decisões dos magistrados55. A ratio 

decidendi equivale à rule56. A rule é criada para casos futuros que chega-

rem ao judiciário. A ratio decidendi, na lição de Neil Duxbury, será tanto 

a razão da decisão, como a razão de decidir.57 É a partir dos fatos (caso 

concreto), ainda que complexos, que os ingleses extraem a rule e os ame-

ricanos a holding. A rule e a holding são, sim, normas jurídicas58. 

 
51 Aqui, toma-se o conceito de precedente apresentado por Karl Larenz, segundo o qual: “Os precedentes são 
resoluções em que a mesma questão jurídica, sobre a qual há que se decidir novamente, foi já resolvida uma vez 
por tribunal, noutro caso. Vale como precedente (...) a resposta dada pelo tribunal no quadro da fundação da 
sentença. ” (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. José Lamego (tradução). 3. Ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997. p. 611). 

52 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. Op. cit. p. 177. 

53 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 46. 

54 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 46. 

55 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Op. cit. p. 47. 

56 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 44. 

57 DUXBURY, Neil. The nature and authority os precedent. Op. cit. p. 67. 

58 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. Op. cit. p. 23. 
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Em verdade, os fundamentos em si, não têm a sua importância 

condicionada à coisa julgada59. As razões de decidir, importando no 

common law, tendo em vista que a decisão não diz respeito somente às 

partes. A decisão tida como precedente, interessa aos juízes, a quem in-

cumbe dar coerência na aplicação do direito e aos jurisdicionados, que 

necessitam de segurança jurídica e previsibilidade para desenvolverem 

suas atividades. Os juízes e os jurisdicionados, nessa perspectiva, têm 

necessidade de compreender o significado dos precedentes60. 

Em última análise, é na ratio decidendi onde se encontram os moti-

vos determinantes da decisão judicial. Somente ela tem a capacidade de 

adquirir força vinculante para casos futuros, situando-se, não somente 

na parte dispositiva da sentença, mas também e principalmente, na fun-

damentação61. Em outras palavras, a ratio não se confunde com o 

dispositivo e com a fundamentação, mas constitui algo externo a ambos, 

algo que é formado a partir do relatório, da fundamentação e do disposi-

tivo62. 

 

3. Uma breve incursão sobre a Teoria dos Sistemas de Niklas 

Luhmann 

 

O estudo em andamento trata de breve análise acerca da teoria dos 

sistemas de Niklas Luhmann63 e suas possíveis (ou necessárias) implica-

ções com os precedentes vinculantes, chamados no Código de Processo 

Civil, de padrões decisórios. Nascido em 1927, na Alemanha, desde os 

 
59 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Op. cit. p. 221. 

60 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Op. cit. p. 222. 

61 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sistema brasileiro de precedentes: natureza, eficácia e operacionalidade. Op. 
cit. p. 56. 

62 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Op. cit. p. 223. 

63 Niklas Luhmann nasceu em Lüneburg/Alemanha, em 1927. Estudo direito em Freiburg (1946-1949) e foi 
trabalhar na administração pública em Lüneburg. De 1956 a 1962 trabalhou como assessor do Ministério da 
Educação e Ciência de Niedersachsen (Baixa Saxônia). Em 1960, Luhmann foi para  Universidade de Harvard, onde 
trabalhou com Talcott Parsons e teve seu primeiro contato com a teoria dos sistemas. Assumiu, em 1968 a cátedra 
de Sociologia da recém-criada Universidade de Bielefeld, onde permaneceu até 1993. Neste período, Luhmann 
desenvolveu sua teoria dos sistemas, 
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anos sessenta, Niklas Luhmann constituiu sua obra científica essencial-

mente em volta da teoria geral da sociologia, da sociologia do direito, da 

sociologia da economia e da sociologia das organizações.64 

Em linhas gerais, pode se dizer que Niklas Luhmann65 criou uma te-

oria sistêmica que visa a estudar os fenômenos sociais a partir da ideia de 

uma sociologia da comunicação66. Por esta teoria sistêmica, os fenômenos 

sociais passam a ser analisados partir de uma premissa mais sociológica 

e mais científica67 de pesquisa. O ponto de análise dos estudos sociológi-

cos deixa de ser o indivíduo, para ser a observação dos fenômenos 

ocorridos entre o indivíduo e o sistema social. 

Assim, como qualquer outro sistema vivo, os sistemas sociais são 

comunicativos, ou seja, produzem e processam suas próprias informa-

ções. Um sistema social é constituído por comunicações e, ao mesmo 

tempo, este mesmo sistema deixa de existir quando a comunicação aca-

ba. Sob este prisma, imperioso salientar que os sistemas sociais (assim 

como os sistemas vivos) são organizados através de autopoiesis68. Nas 

 
64 Adepto de uma teoria própria do pensamento sistémico, Niklas Luhmann concebe a sociedade como um sistema 
autopoiético e ao introduzir os sistemas autopoiéticos à ciência do direito, Luhmann visa a buscar uma redução da 
complexidade social. Desta forma, os estudos de Luhmann indicam que o direito, em seu prisma autopoiético, se 
cria e se recria com base nos seus próprios elementos, através de uma autorreferência. E é justamente a partir 
desta autoreferência é que se permite que o direito mude a sociedade e se altere ao mesmo tempo movendo-se com 
base em seu código binário (conforme ao direito/não conforme ao direito). Tal característica enseja a construção de 
um sistema jurídico dinâmico e adequado à complexidade da sociedade atual. (LUHMANN, Niklas. A nova Teoria 
dos Sistemas. / Org. por Clarissa Eckert Baeta Neves e Eva Machado Barbosa Samios, Porto Alegre: Ed. Universi-
dade/URFGS, Goethe-Institut/ICBA, 1997) 

65 Niklas Luhmann cria uma Teoria dos Sistemas, após ter recorrido à chama “Teoria Geral dos Sistemas”. Essa 

teoria foi aprofundada por Ludwig Von Bertalanfy, partindo da idéia de que a maior parte dos objetos da física, 
astronomia, biologia e sociologia formam sistemas. (ROCHA, Leonel Severo. A verdade sobre a autopoi-
ese/Leonel Severo Rocha, Michael King, Germano Schwartz. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, 
p. 14) 

66 Na teoria de Luhmann, a concepção de sociedade (como sistema social autopoiético) passa pela caracterização de 
comunicação. 

67 A teoria dos sistemas sociais, como apresentada por Luhmann, partia de um pressuposto que a distinguia 
claramente da teoria de sistemas sociais de Parsons. Enquanto a teoria de Parsons era estrutural-funcional, 
pressupondo sistemas sociais com determinadas estruturas, não permitindo, portanto, a problematização da 
própria estrutura, Luhmann propunha uma teoria funcional-estrutural, ordenando o conceito de função antes do 
conceito de estrutura. (LUHMANN, Niklas. A nova Teoria dos Sistemas. / Org. por Clarissa Eckert Baeta Neves e 
Eva Machado Barbosa Samios, Porto Alegre: Ed. Universidade/URFGS, Goethe-Institut/ICBA, 1997, ob. cit., p. 12.) 

68 Essa observação diferenciada está sendo chamada de teoria autopoiética. Observa a sociedade como autopoiesi. 
Trata de uma denominação inusitada para os não iniciados. Porém, em grandes linhas, a idéia básica é, realmente, 
a partir de uma observação autopoiética, fornecer alguns critérios para que possam entender as formas como o 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento_sist%C3%A9mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis
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palavras de Niklas Luhman, sistemas sociais representam uma “conexão 

dotada de sentido de ações que se referem umas às outras e que são de-

limitáveis no confronto com um ambiente”69. 

Consoante se infere dos estudos de Niklas Luhmann, não existe 

propriamente uma teoria geral de sistemas, embora tenha sido esta a 

intenção da Sociedade para a Teoria dos Sistemas criada nos anos 1950.70 

Esta Sociedade tinha por objetivo combinar publicações e aspectos parci-

ais deste campo de estudos, com a finalidade de produzir uma teoria 

geral. Estes estudos, após a identificação de avanços e limitações, levaram 

ao desenvolvimento de uma teoria geral de sistemas de segunda geração 

ou Teoria dos Sistemas que se observam71. 

Com efeito, sobretudo na sociologia, não existe uma Teoria Geral 

dos Sistemas Sociais, razão pela qual o objetivo de Niklas Luhmann é 

estudar os modelos gerais da Teoria dos Sistemas72. Niklas Luhmann 

propõe que se leve a sério o pressuposto básico de que tudo está incluído 

dentro da sociedade. Por esta premissa, não é possível nenhuma produ-

ção de identidade, nenhuma produção de linguagem, que não seja no 

interior de uma sociedade.73 

 

Direito e a cultura se manifestaram no século XXI. (ROCHA, Leonel Severo. A verdade sobre a autopoiese/Leonel 
Severo Rocha, Michael King, Germano Schwartz. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 18) 

69 LUHMANN, Niklas. A nova Teoria dos Sistemas / Org. por Clarissa Eckert Baeta Neves e Eva Machado Barbosa 
Samios, Porto Alegre: Ed. Universidade/URFGS, Goethe-Institut/ICBA, 1997, ob. cit., p. 25. 

70 Society for General Systems Theorie (LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas. Tradução de Ana 
Cristina Arantes Nasser. Petrópolis. RJ: Vozes, 2009, ob. cit., p. 59.) 

71 Niklas Luhmann propõe a observação. Trata-se de uma observação da complexidade, e não um retorno ao 

descritivismo da dogmática. Portanto para o autor: “observação seria uma operação que utiliza uma distinção para 
indicar um lado (e não, o outro). Em consequência, é uma operação com dois componentes: a distinção e a indica-
ção, que não se podem amalgamar nem se separar operativamente.” (ROCHA, Leonel Severo. A verdade sobre a 
autopoiese/Leonel Severo Rocha, Michael King, Germano Schwartz. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2009, páginas. 11/12) 

72 As bases da teoria dos sistemas se alteraram radicalmente nos anos 50 e 60. Numa visão sintética, chama atenção 
que o tema com o qual estiveram relacionadas as inovações frutíferas sempre foi o da diferença entre sistema e 
ambiente e não simplesmente o objeto sistema. Nas palavras de Luhmann “Uma abordagem teórica que tem por 
referência a diferença (differrenz – theoretisch – N.T.) é mais fecunda do que a que tem referência o objeto (objekt – 
theoretisch – N.T) LUHMANN, Niklas. A nova Teoria dos Sistemas. Novos Desenvolvimentos na Teoria dos 
Sistemas / Org. por Clarissa Eckert Baeta Neves e Eva Machado Barbosa Samios, Porto Alegre: Ed. Universida-
de/URFGS, Goethe-Institut/ICBA, 1997, ob. cit., p. 50/51. 

73 Tudo está dentro da sociedade. Sempre está vivendo no interior de alguma coisa que já está presente no social. 
Esse é o ponto de partida fundamental. A partir de então, Luhmann assume a idéia de que essa sociedade é alta-
mente complexa, pois tem muitas possibilidades diferentes de manifestação. De uma maneira simples, é possível se 
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No presente ensaio, entretanto, não se aprofundará os estudos so-

bre a complexidade da sociedade e sobre as formas de redução desta 

complexidade. Antes, entretanto, busca-se analisar os modelos gerais da 

Teoria dos Sistemas que repercutiram no campo da sociologia. 

E um primeiro modelo identificado por Niklas Luhmann é represen-

tado por um desenho teórico orientado pela metáfora do equilíbrio74. 

Com efeito, o termo equilíbrio já era utilizado no Século XVII no contexto 

do balance of trade (equilíbrio no mercado internacional). O conceito de 

equilíbrio pressupõe uma distinção entre estabilidade e perturbação, de 

tal modo que com o equilíbrio se enfatize o aspecto de estabilidade. 

A noção de equilíbrio leva a pensar que se trata de uma reação a es-

tados instáveis, mas somente com o objetivo de alcançar um nivelamento 

no qual o sistema se encontrava no estado anterior ou a criação de um 

novo estado de balanço, conforme o próprio pensamento de Niklas Luh-

mann.75 

São exemplos de criação de sistemas pelos quais o equilíbrio pode 

ser mantido: armamentismo, para proteção das fronteiras; e manipula-

ção de preços, na economia. Nesse sentido, as teorias orientadas pelo 

modelo do equilíbrio, são teorias que visam a observar fenômenos de 

estabilidade. Ou seja, partindo-se do modelo do equilíbrio, tem-se que a 

“perturbação na balança”, ou seja, o desequilíbrio, gera o que pode ser 

chamado de estado de fragilidade. 

Este modelo não é propriamente uma teoria, mas um estado especí-

fico que permite compreender a relação entre estabilidade e perturbação. 

 

dizer que, na sociedade, pode acontecer tudo aquilo que pode acontecer. Tudo que se pode imaginar e observar 
pode acontecer. Porém para se criarem certos sentidos perante esse excesso de possibilidades, surgiram, na 
sociedade, nesse processo de enfrentamento da complexidade, sistemas. (ROCHA, Leonel Severo. A verdade sobre 
a autopoiese/Leonel Severo Rocha, Michael King, Germano Schwartz. – Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2009, ob. cit., p. 19) 

74 Modernamente, este modelo atingiu o auge, ao ser influenciado pelo emprego de funções matemáticas, embora o 
princípio conceitual de equilíbrio remonte a um desenho teórico utilizado muito antes de o conceito de sistema 
adquirir proeminência, em bem antes, portanto, de se falar em uma teoria geral de sistemas. (LUHMANN, Niklas. 
Introdução à Teoria dos Sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis. RJ: Vozes, 2009, ob. cit., 
p. 60.) 

75 LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis. RJ: 
Vozes, 2009, ob. cit., p. 60. 
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Há, todavia, questionamentos, se os sistemas descritos através do modelo 

de equilíbrio são reais. Na verdade, tem-se chegado à conclusão de que 

no desequilíbrio os sistemas tendem a buscar uma estabilidade. 

Na verdade, segundo Niklas Luhmann, a perturbação sugere a po-

tencialização do sistema, na medida em que o sistema pode ficar exposto 

às alterações/perturbações e ainda assim continuar estável76. Com efeito, 

tem-se que o modelo do desequilíbrio possibilitou que se vislumbrasse 

uma teoria geral dos sistemas. Ao desenvolvimento deste modelo, se 

somou um propriamente moderno, resultante da compreensão da ter-

modinâmica77. 

Ora, como é possível que os sistemas regidos pela entropia (desor-

ganização sistêmica e ausência de diferenciação) possam conservar-se? 

Como são possíveis os sistemas, se a dinâmica geral do Universo faz com 

que já não se possa operar nenhum tipo de distinção em relação à ener-

gia? A resposta a estes questionamentos está na ideia de Sistemas 

Abertos. Sistemas Abertos são aqueles que, através de relações de trocas 

com o seu ambiente, através de input e output, podem manter-se num 

estado de ordem complexa78. 

Com a abertura, preconizada pela ideia de Sistema Aberto, ganhou-

se uma espécie de “comércio” com o meio, tanto para a ordem biológica, 

como para os sistemas voltados ao sentido (sistema social, por exemplo). 

Surge, então, uma nova ênfase para o modelo: o intercâmbio79. Para os 

 
76 LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas. Op. cit. p. 61 

77 Visto pelo ângulo da história da teoria, a mais nova teoria sistêmica recebe se primeiro impulso através da 
termodinâmica, segundo a qual sistemas fechados tendem à entropia, ou seja, à perda de todas as diferenciações. 
Consequentemente, o problema jazia, em primeiro lugar, no esclarecimento da neguentropia. A questão daí 
decorrente era a de como a ordem era possível, frente a uma tendência contínua à entropia; e a resposta encontra-
va-se no conceito de sistemas abertos. (LUHMANN, Niklas. A nova Teoria dos Sistemas. / Org. por Clarissa 
Eckert Baeta Neves e Eva Machado Barbosa Samios, Porto Alegre: Ed. Universidade/URFGS, Goethe-Institut/ICBA, 
1997, ob. cit., p. 39) 

78 Foi sob esta forma que, através de Talcott Parsons, Karls Deutsch, David Easton e muitos outros, a teoria dos 
sistemas incorporou-se também às ciências sociais. Permanecia contudo, não esclarecido o que são realmente os 
sistemas, de modo a terem a capacidade de se manterem a si próprios através de relações de trocas com seu 
ambiente e de se transformarem em input e output. (LUHMANN, Niklas. A nova Teoria dos Sistemas. / Org. por 
Clarissa Eckert Baeta Neves e Eva Machado Barbosa Samios, Porto Alegre: Ed. Universidade/URFGS, Goethe-
Institut/ICBA, 1997, ob. cit., p. 39). 

79 LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis. RJ: 
Vozes, 2009, ob. cit., p. 62. 
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sistemas orgânicos pensa-se em um intercâmbio de energia e para os 

sistemas de sentido, pensa-se em um intercâmbio de informações. 

Esses sistemas interpretam o mundo (sob o preceito da energia ou 

da informação) e reagem conforme esta interpretação. Em ambos os 

casos – sistemas orgânicos e sociais – a entropia faz com que os sistemas 

estabeleçam um processo de troca entre sistema e meio. Assim, esse 

intercâmbio faz supor que os sistemas devam ser abertos. Nesse sentido, 

aliás, a teoria do encerramento de operativo80 não contradiz o teorema 

dos sistemas abertos, mas entende a abertura sob outra perspectiva. 

Aos conceitos sobre intercâmbio da teoria geral dos sistemas se jun-

tou a Teoria da Evolução, ou seja, como é possível que de um 

acontecimento único fundador da vida (célula) se tenha chegado a tão 

distintas formas orgânicas? Como é possível explicar que a linguagem 

emerge como fenômeno universal de socialização, tenha de desenvolvido 

tamanha diversidade de culturas e de linguagens e de desenvolvimentos 

tão diversos e díspares?81 Na Teoria da Evolução, considera-se que a 

diversidade provém de um acontecimento único: bioquímico, no biológi-

co; comunicativo, no social. 

Os sistemas respondem a esta referência teórica, na medida em que 

estímulos do meio podem modificar uma estrutura do sistema. E esses 

estímulos exteriores devem levar à seleção de novas estruturas e, poste-

riormente, à prova de consistência sobre se tais estruturas têm suficiente 

solidez para chega a ser estáveis. As categorias de variação, seleção e 

estabilização empregadas por Darwin consolidaram o modelo de siste-

mas abertos na teoria geral de sistemas. Dessa teoria geral dos sistemas 

 
80 Neste estágio da teoria uma nova trindade conceitual coloca novos acentos: a tríade “autopoiésis”, “fechamento 
operacional” e “acomplamento estrutural” de sistemas operacionais. O conceito de autopoiésis desloca o princípio 
de auto-referência do nível estrutural para o operativo. De acordo com isso um sistema é constituído por elementos 
autoproduzidos e por nada mais. (LUHMANN, Niklas. A nova Teoria dos Sistemas. / Org. por Clarissa Eckert 
Baeta Neves e Eva Machado Barbosa Samios, Porto Alegre: Ed. Universidade/URFGS, Goethe-Institut/ICBA, 1997, 
ob. cit., p. 40) 

81 LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis. RJ: 
Vozes, 2009, ob. cit., p. 62 
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abertos, surgem três teorias subsidiárias: 1) input/output82; 2) Feedback 

negativo; 3) Feedback positivo. 

Fato é que a teoria dos sistemas não pode ser considerada equiva-

lente a teoria do direito. Ao contrário, é a própria teoria do direito (em 

sentido lato sensu) que é seu objeto de estudo. Os trabalhos de Niklas 

Luhmann estão preocupados em estudar os processos de diferenciação 

funcional dos sistemas – traço da modernidade – e, com efeito, do ponto 

de vista do direito moderno, isto implicou no processo de positivação do 

direito. Os seus escritos sobre o direito não podem ser confundidos com 

o próprio desenvolvimento do direito moderno positivo83. 

Sobreleva, pois, uma distinção relevante entre a sociologia jurídica e 

a teoria do direito. Tal sociologia é apenas adequada quando descreve o 

sistema como um sistema que descreve a si mesmo. A teoria do direito, 

por sua vez, seria a própria autodescrição do sistema legal, que possui o 

dever de explicar o funcionamento do sistema84.  

 

4. A força vinculante dos padrões decisórios a partir da Teoria dos 

Sistemas 

 

A existência da Constituição (no paradigma do Estado Democrático 

de Direito) exige a definição de deveres substanciais dos poderes públicos 

que vão além do constitucionalismo liberal-iluminista. Assim, contempo-

raneamente, não resta dúvida de que, a partir dos avanços da teoria do 

direito, é possível afirmar-se que no processo civil não existem respostas 

 
82 De teoria dos sistemas fala-se apenas de uns trinta anos para cá. Mas esse curto período de tempo já foi suficien-
te para retirar dessa designação qualquer significado preciso. Tanto a teoria geral dos sistemas da biologia, como a 
teoria parsoniana dos sistemas gerais de ação necessitam deste rótulo. Ainda seriam de citar a cibernética, com 
várias  e diferentes gerações de desenvolvimento da teoria, assim com a teoria do planejamento da engenharia de 
sistemas, bem como a análise de input/output. (LUHMANN, Niklas. A nova Teoria dos Sistemas. / Org. por 
Clarissa Eckert Baeta Neves e Eva Machado Barbosa Samios, Porto Alegre: Ed. Universidade/URFGS, Goethe-
Institut/ICBA, 1997, ob. cit., p. 49) 

83 BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros. Precedentes segundo a teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann: elementos para reconsiderar a crítica do distanciamento do common law e do civil law. Revista de Direito 
da Universidade Federal do Piauí. V. 2. Número 2. 2015. p. 116/130. 

84 BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros. Precedentes segundo a teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann: elementos para reconsiderar a crítica do distanciamento do common law e do civil law. Op. Cit. p. 
116/130. 



132 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

prontas a respeito do sentido de determinada lei, razão por que, “nem 

mesmo o Tribunal encarregado de dizer o direito em ultima ratio pode 

decidir ao seu alvedrio”.85 Nesse sentido, também os Tribunais Superio-

res (Supremas Cortes) devem obedecer a integridade, a coerência e a 

igualdade no trato das questões hermenêutico-aplicativas.86 Assim, “a 

decisão (resposta) estará adequada à Constituição na medida em que for 

respeitada, em maior grau, a autonomia do direito (que se pressupõe 

produzido democraticamente), evitada a discricionariedade (além da 

abolição de qualquer atitude arbitrária) e respeitada a coerência e a inte-

gridade do direito a partir de uma detalhada fundamentação.”87 

E é aqui que este breve estudo pretende focar seus esforços: seria(á) 

possível fundamentar-se as decisões judiciais a partir de uma teoria dos 

precedentes? 

Consoante verificado, o precedente é um elemento essencial para a 

autorreferência do sistema do direito, pois somente com a circularidade e 

reciprocidade entre códigos e programas que a unidade do direito é asse-

gurada. Quando um juiz decide um caso com base em um precedente 

está ao mesmo tempo produzindo e reproduzindo a unidade do sistema 

jurídico, enquanto símbolo circulante. O precedente é citado na decisão 

para justificar determinado posicionamento, geralmente reconstitui-se o 

caso concreto para apresentar as razões de aproximações entre o caso já 

decidido e o caso a ser decidido88. 

O Poder Judiciário, nesta quadra, atuará num “sentido regulador”, 

controlando a legalidade constitucional, podendo, no limite, “ordenar a 

execução e determinadas medidas ao Executivo (medidas essas determi-

 
85 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em direito. Op. cit. p. 545. 

86 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em direito. Op. cit. p. 546. 

87 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em direito. Op. cit. p. 546-547. 

88 BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros. Precedentes segundo a teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann: elementos para reconsiderar a crítica do distanciamento do common law e do civil law. Op. Cit. p. 125. 



Miguel do Nascimento Costa | 133 

 

nadas pelo direito), mas a execução em si sempre caberá ao Executivo”89. 

Há um espaço, todavia, que o Poder Judiciário não alcança. Por isso, uma 

teoria da decisão (que, dentre outros aspectos, visa a um controle da 

atividade jurisdicional) é importante para nos assegurar dos limites desse 

espaço não alcançado pelo Judiciário; “um espaço democraticamente 

garantido, para que nossa democracia não se transforme em uma juris-

tocracia.”90 

Ao realizar aproximações, o tomador de decisões – juiz – delimita o 

âmbito em que recorrerá as razões do precedente, caso concreto já deci-

do. Tal situação reforça um processo de argumentação que se baseia na 

identificação de razões e casos relevantes – ratio decidendi - e descarte de 

situações secundárias – obter dictum- à decisão de novos casos.91 No 

final, tal processo contribui para manter um razoável grau de consistên-

cia entre as decisões e permitir a unidade do sistema por meio desta 

autorreferencia. O que a autorreferência assegura é o fechamento do 

sistema jurídico e, assim, sua validade é extraída dele mesmo. Isso não se 

confunde com a extrema variabilidade interna dos programas. Veja que o 

precedente não é óbice para a mudança de conteúdo dos programas, que 

são variáveis, afinal um juiz pode decidir um caso para superar ou dife-

renciar dos precedentes do tribunal. No nosso caso, o que se exige é a 

consistência na tomada de decisão com base nos precedentes92.  

Assim, naquilo que se entende por Estado Democrático de Direito, o 

Poder Judiciário, através do controle da constitucionalidade das leis, pode 

servir como via de resistência às investidas dos Poderes Executivo e Le-

gislativo, que representem retrocesso social ou a ineficácia dos direitos 

individuais ou sociais (também aqui pode ser usado o princípio da proi-

 
89 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 
7. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 66. 

90 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídico e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. Op. cit. p. 66. 

91 BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros. Precedentes segundo a teoria dos sistemas de Niklas Luh-
mann: elementos para reconsiderar a crítica do distanciamento do common law e do civil law. Op. Cit. p. 125. 

92 BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros. Precedentes segundo a teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann: elementos para reconsiderar a crítica do distanciamento do common law e do civil law. Op. Cit. p. 125. 
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bição de retrocesso social). Dito de outro modo, “a Constituição não tem 

somente a tarefa de apontar para o futuro. Tem, igualmente, a relevante 

função de proteger os direitos já conquistados. Desse modo, mediante a 

utilização da principiologia constitucional (explícita ou implícita), é pos-

sível combater alterações feitas por maiorias políticas eventuais, que, 

legislando na contramão da programaticidade constitucional, retiram (ou 

tentam retirar) conquistas da sociedade”93 

Nesse cenário, resta evidenciado que a defesa da democracia e dos 

direitos estabelecidos na Constituição não pode depender de uma “consi-

derável margem de atuação”94 livre do juiz. Isso implica, evidentemente, 

na necessidade de se discutir as condições de possibilidade de um efetivo 

controle das decisões judiciais.95 Nesta vereda, portanto, é que a necessi-

dade de uma resposta adequada à Constituição tem um grau de 

abrangência que evita decisões discricionárias, solipsitas e arbitrárias. 

Nesse contexto, é possível afirmar que, ao mesmo tempo em que existe o 

dever fundamental de justificar e motivar as decisões judiciais, há tam-

bém o direito fundamental à obtenção de decisões adequadas à 

Constituição96. Existe uma vinculação umbilical entre esse dever e esse 

direito fundamental. A complementariedade entre ambos (dever funda-

mental de motivação e direito fundamental à resposta adequada) reflete 

uma espécie de “blindagem”97, de uma proteção contra interpretações 

“deslegitimadoras e despistadoras do conteúdo que sustenta o domínio 

normativo dos textos constitucionais”98.  

 
93 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídico e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 
Op. cit. p. 67. 

94 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e decisão jurídica: questões epistemológicas. In: Hermenêutica e epistemo-
logia: 50 anos de Verdade e Método. Organizadores Ernildo Stein, Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2011. p. 164. 

95 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e decisão jurídica: questões epistemológicas. Op. cit. p. 164. 

96 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em direito. Op. cit. p. 571. 

97 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em direito. Op. cit. p. 571. 

98 “Trata-se de substituir qualquer pretensão solipsista pelas condições histórico-concretas, sempre lembrando, 
nesse contexto, a questão da tradição, da coerência e da integridade, para bem poder inserir a problemática na 
superação do esquema sujeito-objeto pela hermenêutica jurídico-filosófica” (STRECK, Lenio Luiz. Verdade e 
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Neste modelo, uma das formas de controle de consistência do sis-

tema é o respeito e a aplicação dos precedentes do tribunal. Ao decidir 

um caso novo, a autoridade enfrenta um novo processo de tomada de 

decisão verificando se este é inédito ou não. A autoridade pode decidir de 

maneira diferente a partir do código ou generalizar por meio dos pro-

gramas, inclusive a partir de uma decisão já realizada99.  

Segundo Niklas Luhmann é esse traço que marca a argumentação 

jurídica, a tal ponto que refere que “o direito vigente é razão suficiente 

para que se decida no sentido do direito; o sentido literal do texto é in-

dispensável; a interpretação virá a ser entendida como racionalização 

posterior do texto ou como cumprimento da premissa de que o próprio 

legislador tenha decidido racionalmente.”100 

Os precedentes cumprem um papel de autorreferência do sistema, 

qual seja, a consistência com base na referência a casos já decididos. Cada 

decisão pode indicar a tendência de produção das outras decisões, assim 

como o sistema utiliza essa função estabelecida por meio da reiteração de 

decisões, que asseguram a consistência. Mesmo as decisões administrati-

vas estão contempladas nesta relação, na medida em que os julgados dos 

tribunais administrativos, que também estão no centro do sistema, são 

referências para outras decisões.  

Nesse quadrante, como justificar a não aplicação do padrão decisó-

rio, caso o magistrado esteja enfrentando um caso semelhante já decido 

outrora? Para a teorias sistema, não há como encontrar explicação, face 

das seguintes razões: 

 

i. Considerando que o juiz não pode deixar de decidir o caso concreto (non li-

quet), a autoridade precisa decidir para que não haja comprometimento do 

encerramento operativo do sistema; 

 

consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas 
em direito. Op. cit. p. 571.) 

99 BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros. Precedentes segundo a teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann: elementos para reconsiderar a crítica do distanciamento do common law e do civil law. Op. Cit. p. 126. 

100 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução das citações em latim Alexandre Agnolon. – São Paulo: 
Martins Fontes, 2016. p. 453/454. 
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ii. Em face da consistência das decisões, o programa não possibilita que o juiz de-

cida de maneira diversa, uma vez que pode repercutir negativamente na 

operação interna do sistema; 

iii.  A partir da argumentação jurídica, pelo par redundância/variedade, é impres-

cindível recorrer a fórmulas de redundância para a argumentação. 

 

Desta realidade, pois, decorre a própria força vinculante dos pa-

drões decisórios, quer seja, da aplicação da teoria dos sistemas de Niklas 

Luhmann. Assim, precedente cumpre a função de justificar outras deci-

sões em situações de semelhança – opera como uma fórmula de 

redundância que possibilita a argumentação jurídica –, confirmando a 

autorreferência do sistema. Trata-se de uma consistência exigida da atu-

ação dos tribunais, que se encontram isolados cognitivamente e são 

obrigados a decidir conforme os programas condicionados101.  

 

Conclusão 

 

Vivencia-se no Brasil uma clara tentativa de valorização dos padrões 

decisórios, como ferramenta de resolução dos casos postos perante o 

Poder Judiciário, notadamente, no que tange aos chamados casos 

repetitivos. 

Com a entrada em vigor do CPC de 2015, essa tentativa restou 

legislada, sendo nítida uma aproximação com alguns aspectos e conceitos 

típicos da common law. Nesse sentido, perceptível a importância que o 

legislador conferiu à fundamentação da decisão judicial, conforme 

verifica-se do art. 489 do CPC 2015, assim como aos métodos de 

distinção e superação de precedentes (padrões decisórios) utilizados 

como justificação das decisões. No mesmo sentido, é a redação do art. 

927 e parágrafos do CPC 2015, a qual estabelece verdadeiro sistema 

vinculante de precedentes advindos das Cortes Superiores. 

 
101 BARROS, Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros. Precedentes segundo a teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann: elementos para reconsiderar a crítica do distanciamento do common law e do civil law. Op. Cit. p. 128. 



Miguel do Nascimento Costa | 137 

 

A questão fulcral estabelecida nesse estudo é: a teoria do sistemas 

pode justificar, ou mesmo legitimar o caráter vinculante (obrigatório) 

dos padrões decisórios? 

O Novo Código de Processo Civil, em vários de seus dispositivos, vi-

sa a criar as bases para a adoção de uma teoria de padrões decisórios 

vinculativos. Todavia, não estabelece critérios para que os precedentes 

judiciais sejam utilizados de maneira compatível com o Estado Democrá-

tico de Direito, ou seja, para que os padrões decisórios vinculantes 

possam efetivamente fundamentar as decisões judiciais, assegurando o 

respeito ao direito fundamental à resposta hermenêutica e constitucio-

nalmente correta. Talvez, lançar mão à teoria dos sistemas de Niklas 

Luhmann, concebendo os precedentes a partir de um conceito autorrefe-

rente, trazendo uma relação direta com os julgados anteriores, seja uma 

alternativa para que se justifique racionalmente a vinculação e obrigato-

riedade dos padrões decisórios. 
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Constitucionalismo e pluralismo jurídico: 

considerações sobre sociologia do 

constitucionalismo de Alberto Febbrajo 
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Sara Alacoque Guerra Zaghlout 

 

 

Introdução 

 

A Constituição geralmente é apresentada como a principal ferra-

menta para estabelecer as fronteiras dos sistemas jurídicos. Não por 

acaso, hoje, ela se encontra como objeto de discussões que vão além da 

simples existência do Direito, passando até mesmo pela Sociologia con-

temporânea - intitulada de Teoria Geral dos Sistemas. E, é exatamente 

nesse sentido que Alberto Febbrajo tende a explorar as dificuldades que o 

sistema do direito apresenta e, ao mesmo tempo, propõe a pensar não 

somente em um núcleo central e um conteúdo limitado, mas as possíveis 

fronteiras e possíveis comunicações voltadas para outros sistemas tam-

bém.   

Através da proposta de observação do autor será possível visualizar 

qual é o papel conferido à Constituição, considerando tal perspectiva 

tanto dentro e fora do ordenamento jurídico. De início, cumpre constatar 

que ela é considerada como referência normativa e, para tanto, para 

melhor compreendê-la, três conceitos geralmente estão vinculados com a 

temática: uma normativa (a Constituição como uma norma posta), uma 
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contratualista (a Constituição como forma de Estado) e uma institucional 

(a Constituição como forma de regular outras instituições sócias). 

Nesse contexto surge a Sociologia do Direito tendo como finalidade 

reinterpretar esses conceitos, em especial o primeiro (o normativo). As-

sim, pode-se inferir que a Sociologia do Direito pretende entender as 

relações que emergem da relação do ordenamento jurídico com a Consti-

tuição, como também a forma como o ambiente social pode ser 

influenciável pelas regras postas.  

Portanto, o objetivo central do livro é, nas palavras do autor: “ex-

plorar a área cinzenta que cerca o sistema do Direito e definir não só o 

seu conteúdo central, como também as suas fronteiras; não só o seu 

conteúdo, mas seus canais de comunicação provenientes e dirigidos a 

outros sistemas”1. E, dessa forma, visualiza-se que na primeira parte do 

livro o autor se debruça na busca de um constitucionalismo capaz de 

conviver com o pluralismo jurídico e, na segunda parte propõem a possi-

bilidade de conceber um pluriconstitucionalismo ou transnacionalismo a 

partir de uma matriz sistêmica para além das fronteiras. 

Assim, por meio de pesquisa bibliográfica e com o propósito de fa-

zer uma explanação sobre o livro Sociologia do Constitucionalismo: 

constituição e teoria dos sistemas, de Alberto Febbrajo, serão abordadas 

as principais ideias do autor a respeito da obra. Por questões didáticas e 

metodológicas, seguiu-se a dinâmica estruturada no livro em questão, 

qual seja: a divisão dos capítulos em primeira e segunda parte. A primei-

ra intitulada “Constituição e pluralismo jurídico” e a segunda “No 

caminho de um modelo transistêmico de constituição”.  

 Deste modo, no primeiro momento serão analisados três modelos 

clássicos de uma sociologia da constituição, apresentando três teóricos 

(Eugen Ehrlich, Theodor Geiger e Max Weber) que pretendem demons-

trar os limites do monismo jurídico e ao mesmo tempo desenvolver uma 

Sociologia da Constituição que envolva a cultura jurídica interna (própria 

 
1 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 17.  
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dos profissionais do direito) e externa (própria dos cidadãos e destinatá-

rios das normais jurídicas), normas sociais e legais. Posteriormente, 

ainda no primeiro capítulo, será brevemente apresentado o modelo sis-

têmico de pluralismo e Constituição de Niklas Luhmann.  

Em seguida, referente à segunda parte do livro, Alberto Febbrajo 

trabalha com a possibilidade de conceber um pluriconstitucionalismo ou 

transnacionalismo a partir de uma matriz sistêmica. A partir disso o 

autor estabelece três estratégias, que serão, posteriormente, ligadas a 

cinco matrizes teóricas, com intuito de viabilizar o transconstitucionalis-

mo. As estratégias são: regulação das regulações, comunicação da 

comunicação e diferenciação da diferenciação. Cada uma dessas estraté-

gias é desenvolvida com base em matrizes teóricas como a forma 

hierárquica, que representa o modelo normativista com base em Kelsen; 

a forma anti-hierárquica que representa a essência do modelo histórico 

com base em Ehrlich; a forma linear que representa a essência do mode-

lo realista com base em Geiger; a forma circular que representa a 

essência do modelo funcional de Weber e; a forma hipercíclica que repre-

senta a essência do modelo sistêmico com base em Luhmann. 

 

1. Constituição e pluralismo jurídico 

 

O objetivo central dessa primeira parte do livro é a busca de um 

constitucionalismo capaz de conviver com o pluralismo jurídico2. Para 

isso, Febbrajo analisa três modelos clássicos de uma sociologia da consti-

tuição. Apresentando três teóricos que, ao partirem de uma abordagem 

antinormativista e anti-hierárquica, pretendem demonstrar os limites do 

monismo jurídico, procurando desenvolver uma Sociologia da Constitui-

ção que envolva a cultura jurídica interna (própria dos profissionais do 

 
2 A ideia de pluralismo, (chave de leitura para essa primeira parte do livro), é a possibilidade de coexistência de 
várias ordens jurídicas. Significa dizer que além do direito produzido pelo Estado, também devem ser observadas 
as normas produzidas pelos diversos grupos em uma comunidade. 
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direito) e externa (própria dos cidadãos e destinatários das normais jurí-

dicas), normas sociais e legais. 

Esses teóricos partem do pressuposto de que não é possível perce-

ber o real funcionamento de uma ordem jurídica e do seu contexto 

pluralístico sem adotar um entendimento específico da Constituição. 

Individualmente, partilham dos seguintes pressupostos:  

 

a) que, a fim de ser combinada com uma abordagem pluralística, a concep-

ção de Constituição adotada deve evitar interpretações rígidas e unilaterais; 

b) que essas interpretações flexíveis tem de ser orientadas para funções for-

malmente estabilizadoras, bem como em direção a funções materialmente 

inovadoras; c) que essas diferentes funções podem produzir consequências 

paradoxais a serem absorvidas através de diferenciação interna e reflexivida-

de3.  

 

Assim, a primeira ideia de pluralismo constitucional é baseada em 

tradições, de Eugen Erlich4, onde o fundamental no desenvolvimento do 

direito não está no ato de legislar, nem na jurisprudência e nem na apli-

cação direito, mas na própria sociedade5. 

Erlich cria a ideia do direito vivo6, ao afirmar que o direito das asso-

ciações é culturalmente mais próximo dos membros da comunidade do 

 
3 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 43, 44.  

4 Pribán comenta “apesar de Eugen Ehrlich nunca ter estabelecido uma teoria do pluralismo jurídico e nem sequer 
ter utilizado tal conceito, a sua Sociologia do Direito continua a ser percebida como uma fonte de profunda inspira-
ção para os estudos de pluralismo jurídico. Por exemplo, Klaus Ziegert criticamente afirmou que reinventar Ehrlich 
como o pai fundador dos estudos sobre pluralismo jurídico é equivado, porque a Sociologia do Direito de Ehrlich 

estava focada principalmente nos elementos fundamentais do funcionamento dos sistemas jurídicos, especialmente 
a reflexidade das expectativas normativas e na comunicação legal. O objetivo de Ehrlich foi o de estabelecer uma 
Teoria Geral do Direito. No entanto, o conceito sociológico de pluralismo jurídico continua a ser estreitamente 
associado ao conceito de Direito Vivo de Ehrlich, porque as teorias do pluralismo jurídico, da mesma forma que a 
Sociologia do Direito, concentram-se nas operações internas e nas diferentes regulamentações da sociedade como 
um todo. Além disso, através do alargamento do conceito de Direito em direção ao reino dos costumes sociais, e 
reformulando-o como um domínio borrado de regras vinculativas genuinamente e socialmente heterógenas, 
Ehrlich certamente superou a identificação moderna do Direito com o poder político soberano e, assim, os limites 
metodológicos da lógica jurídica normativista. (In: PRIBÁN, Jirí. A questão da soberania no pluralismo jurídico 
global. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-autopoiética das 
constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 118, 119).  

5 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. Trad. René Ernani Gertz. Brasília: Editora Universi-
tária de Brasília, 1995 

6 Para Ehrlich o Direito vivo não vai de encontro ao direito legislado e nem nele se esgota, mas reside “no fato de 
ele ser a base da ordem legal da sociedade humana”. É um Direito em que as contradições da ordem jurídica 
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que as proposições legais impostas formalmente pelo Estado. O direito 

vivo poder ir além dos limites aos quais o direito estatal é sujeito, e se 

tornar forte o suficiente para exercer uma influência de baixo para cima 

nos juízes e nas suas decisões. Trata-se de um pluralismo jurídico assi-

métrico, na medida em que atribui absoluta prioridade às constituições 

materiais das associações sociais em detrimento da constituição formal 

do estado.  

 

Um olhar mais minucioso revela que o Direito vivo é resultado, não de uma 

empírica, mas de uma escondida espécie de processo normativo. A regra bá-

sica desse processo obriga grupos sociais a selecionar aquelas normas que se 

aprovaram historicamente eficientes, isto é, capazes de atingir seus objetivos 

e satisfazer as necessidades sociais com os mais baixos custos sociais. Nor-

mas que passam nesse teste são destinadas a se autovalidarem. Elas serão 

substituídas espontaneamente por outras mais eficientes, sem qualquer in-

tervenção explícita da parte do legislador, mas, se necessário, com a ajuda de 

juízes em casos individuais7. 

 

Em outros termos, Ehrlich acredita que a Constituição viva das as-

sociações é subordinado a um princípio normativo imanente: aquele da 

escolha da melhor norma elaborada anonimamente ao longo dos desen-

volvimentos históricos. E é este o princípio básico que dá contorno à 

Constituição material de toda sociedade. Ao garantir fiel obediência ao 

critério da eficiência, ele ajusta com sucesso a procura e demanda das 

normas sociais e garante gradual evolução do Direito. Regras sociais se 

transformam em normas constitucionais vivas se elas forem consolida-

 

encontram ressonância social e se apresentam por meio de uma ambuiguidade entre o mundo das leis e o mundo 
das relações jurídicas que a elas não se integrem. (In: EHRLICH, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. 
Trad. René Ernani Gertz. Brasília: Editora Universitária de Brasília, 1995, p. 384). 

Pribán ressalta que “o conceito de Direito Vivo foi considerado obscuro e problemático por sociológicos e teóricos 
sociais em razão de conceder ênfase no reconhecimento social, na espontaneidade e na evolução das ordens 
normativas; ao contrário do entendimento corrente ligado à aplicação política, à organização racional e à orienta-
ção por um conhecimento especializado”. (In: PRIBÁN, Jirí. A questão da soberania no pluralismo jurídico global. 
In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-autopoiética das consti-
tuições. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 121).  

7 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 45. 
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das por tradições. Consequentemente, associações não apenas terão as 

Constituições, como serão as Constituições, na lógica de que nascem e 

desenvolvem-se lado a lado como o seu Direito Vivo8.  

Outrossim, o Direito vivo exercido de forma livre por uma determi-

nada população tem reconhecimento jurídico. Com o objetivo de impedir 

conflitos abertos entre Direito vivo e ordens normativas de orientação 

estatal, os magistrados elaboram interpretações socialmente admissíveis 

do Direito positivado. E será esta adequação constante que irá fazer com 

que a Constituição material seja substancialmente diferente da Constitui-

ção formal.9 

Ehrlich emprega a expressão “fatos da lei” (Tatsachen des Rechts) 

para reconhecer o núcleo das relações jurídicas quando forem vistos por 

uma perspectiva comparativa. Esses “fatos” permanecerão em toda or-

dem jurídica, além do uso (Übung), incluindo também a dominação 

sobre outros assuntos (Herrschaft), a posse de coisas (Besitz) e declara-

ções de vontade (Willenserklärungen) principalmente testamentos e 

contratos. Na essência dos “fatos da lei”, Ehrlich buscou uma concepção 

sociojurídica para um projeto em especial: “realizar comparações antro-

pológicas, a fim de contribuir para uma ‘morfologia’ empírica das 

Constituições escondidas que dão suporte à realidade jurídica em dife-

rentes contextos culturais”10.  

 
8 Ressalta-se que o que permitiu que isso acontecesse foi a atitude de tolerância empregada pelo Império Austro-
húngaro. “A sua Constituição tradicionalmente deixou espaço amplo para regulamentações implementadas de fato 

por diferentes nacionalidades que, à época, coexistiam pacificamente em seu território, e, em particular, em 
Bucovina, a província do império onde Ehrlich viveu. No exemplo de Ehrlich, isso explica porque a comunhão 
universal entre esposos foi a forma de propriedade mais frequentemente escolhidas pelos camponeses alemães 
austríacos, mesmo que não tivesse nada em comum com a comunhão universal precisamente descritas pelas 
normas escritas do Código Civil austríaco. Como em muitos outros casos, isso possibilita a Ehrlich postular que as 
regulações no Código Civil não são geralmente aplicadas em diferentes regiões do Império Austro-húngaro, por 
causa da esmagadora presença de uma pluralidade de ordens sociais vivas concorrentes”. (In: FEBBRAJO, Alberto. 
Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 2016, p. 46) 

9 Febrrajo adverte que apenas em Viena poderia a Constituição formal ser realisticamente considerada “uma base 
jurídica unitária para todas as associações independentes”, pois na verdade, era externa à lei viva das regiões do 
Império. Ademais, a partir do momento em que é apoiado por aceitação social, o Direito vivo passa a ser capaz de 
se ajustar a proposições legais. (In: FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo. Curitiba: Juruá, 2016, 
p. 47) 

10 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 47. 
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Febbrajo comenta que, apesar desse projeto não ter sido atingido, o 

caráter particular dos fatos legais e o princípio da eficiência fizeram com 

que Ehrlich se concentrasse em um setor social: a economia. Eficiência e 

laços estreitos com economia irão explicar por que Constituições materi-

ais vivas de associações específicas não podem admitir uma meta-ordem 

rígida, da mesma maneira que a de um Direito natural, que poderia esta-

bilizar constituições rigidamente. O que levaria a ordem jurídica se 

tornar intocável, enquanto que ela precisa de variabilidade para levar em 

conta fatores sociais.  

Dessa forma, as Constituições vivas são empregadas por Ehrlich por 

meio de um processo geral que abarca os seguintes elementos básicos:  

 

1. Costumes e tradições são baseadas na lei viva historicamente estabelecida;  

2. Os juízes são considerados como interpretes neutros do Direito estatal, 

mas como intermediários conscientes entre Direito estatal e Direito vivo;  

3. O Estado e sua Constituição não são retratados como os mais fortes, mas 

como o elo mais fraco neste processo constitucional, uma vez que eles devem 

necessariamente ser completados e/ou substituídos por uma pluralidade de 

Constituições materiais vivas.11 

 

 E assim, cada comunidade tem sua Constituição viva, “em um sen-

tido mais material do que formal, mas cada Constituição viva, e isso pode 

parecer um paradoxo, contém normas que são mais fortes não porque 

são dependentes do Estado, mas porque são independentes dele”12.  

De forma especial, Ehrlich irá construir o seu modelo de Constitui-

ção com base nos seguintes pressupostos antropológicos:  

 

a) que o sujeito a quem a produção espontânea de normas sociais é atribuído 

é um organismo coletivo, capaz de regular de forma autônoma e impessoal; 

b) que os critérios desta produção implica uma abordagem fundamental-

mente utilitária que legitima a superioridade das Constituições materiais 

 
11 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 48. 

12 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 48. 
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vivas sobre a pálida Constituição formal estatal; c) que a força dos costumes 

institucionalizados prevalece sobre as decisões de qualquer legislador central, 

por causa dos elos funcionais estreitos do Direito vivo com a economia e com 

fundamental e implícita regra de eficiência.  

 

A Sociologia do Direito de Ehrlich simboliza, e este é o motivo de 

sua importância neste contexto, “uma das contrapartidas mais radicais à 

abordagem normativa de Kelsen e, mais em geral, a cada explicação hie-

rárquica do papel das Constituições em um Estado moderno”. E assim, 

necessidade, eficácia e tradições históricas serão os fatores impessoais 

que irão condicionar substancialmente Constituições formais e materiais. 

O Direito é para Ehrlich regulação mais natural do que artificial; “ele 

reflete a sociedade na sua ordem fundamentada na história, e recusa as 

vãs tentativas de trazer mudanças na realidade social e suas regras não 

escritas através de decisões individuais”. Porém, “Ehrlich falha ao não 

enfrentar suficientemente o paradoxo fundamental da sua construção 

sociojurídica: a unidade não apesar da pluralidade, mas por causa da 

pluralidade”. E por conta disso, Febbrajo acredita que ele faz uma análise 

insatisfatória de questões como: “como pode uma pluralidade de Consti-

tuições locais que coexistem em um mesmo Estado ser coordenada? 

Como pode um Direito que consegue ser rastreado até as Constituições 

vivas se afirmar contra comportamentos desviantes?”13  

Enquanto desvio e sanções não atraem a atenção de Ehrlich14, estes 

servirão de base para o modelo estatístico de pluralismo arquitetado por 

Theodor Geiger. Onde tentará contrapor a representação normativista do 

Direito formal e suas constituições a partir de uma concepção behavioris-

ta, centrado em práticas reais e não em normas válidas.  

 
13 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 49.  

14  Nas palavras de Pribán: “Ehrlich argumentou que a eficácia das normas jurídicas depende da ordem interna das 
associações e de suas formas internas de aplica-las, e não do poder e da organização do Estado moderno. De acordo 
com esse ponto de vista, as ameaças de força e as sanções oficiais têm muito pouco efeito e podem realmente ser 
contraproducentes, e a ordem normativa da sociedade acaba evoluindo sem o poder de sanção do Estado”. (In: 
PRIBÁN, Jirí. A questão da soberania no pluralismo jurídico global. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; 
ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-autopoiética das constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, p 119). 



150 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

Febbrajo pontua que a partir das premissas do realismo jurídico, 

Geiger irá considerar o Direito escrito como sociologicamente irrelevante 

se este não for eficaz, isto é, se não for resguardado por sanções institu-

cionalizadas em caso de infração15.  

A partir das premissas do realismo jurídico, Geiger considera que o 

direito escrito é socialmente irrelevante se não for protegido por sanções 

institucionalizadas em caso de infração. Em outras palavras “apenas 

aquelas normas que estão destinadas a tornarem-se reais em virtude de 

um aparelho que reage a desobediência com sanções legais pertencem a 

um conceito sociologicamente relevante de Direito”. E “do mesmo modo, 

a falta de reações à violação de algumas normas formais pode demons-

trar que essas normas são encaradas como socialmente irrelevantes ou 

potencialmente prejudiciais, e, portanto, serem ignoradas sociologica-

mente”. Dessa forma, as sanções serão um critério empírico útil para 

determinar tanto as fronteiras como o conteúdo do Direito 16.  

Por conseguinte, se a sanção é o único apontador aparente da exis-

tência da norma jurídica, uma norma frequentemente respeitada poder 

ser, paradoxalmente, invisível, e, logo, de menor relevância para o soció-

logo do direito. E dessa forma, “nas sociedades ideais, sem conflitos, nem 

tribunais, sem vítimas, sem criminosos, o Direito poderia tornar-se su-

pérfluo e seu lugar poderia ser tomado por uma moral ou costumes 

universalmente aceitos”17. 

Assim, nas sociedades ditas normais, as sanções seriam uma forma 

seletiva de reestruturação do ponto de vista diacrônico, de uma Consti-

tuição Formal para uma Constituição Material, adequada para as esperas 

 
15 Para Sabadell “o modelo elaborado pelo sociólogo do direito alemão Theodor Geiger (18911952), a quota de 
eficácia é igual à relação entre eficácia e ineficácia. A eficácia abrange os casos de cumprimento da norma ou de 
sanção imposta em caso de incumprimento. A ineficácia compreende os casos em que a norma não foi obedecida e 
não houve imposição de sanção.” (In: SABADELL, Ana Lúcia. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma 
leitura externa do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 58). 

16 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 50. 

17 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 50. 
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dos atores sociais e coberta por reações mais ou menos institucionaliza-

das a condutas impensadas18.  

Todavia, Geiger não reconhece Constituições formais que, como es-

perado pelo positivismo jurídico, adotam uma postura rígida e 

distinguem de forma equivocada normas jurídicas das sociais. Para ele 

não possível se atrelar à ideia predominante na ciência jurídica clássica 

de um afastamento funcional entre a promulgação de uma lei e sua apli-

cação, entre o legislador e o juiz.  

 

O legislador pode normalmente – embora nem sempre com sucesso – pro-

duzir proposições normativas “proclamatórias”, cujo objetivo é politicamente 

reconhecer subsistentes normas eficazes já consolidadas. O órgão judicial, 

por outro lado, é decisivo para a atuação de certas normas com o estigma de 

obrigação, mas está longe de ter uma margem completamente discricionária. 

Um juiz não pode deixar de considerar a extensão da área semântica das 

normas, uma vez que são estabelecidas por práticas jurisprudenciais e con-

venções linguísticas [...]. Geiger sustenta que é possível falar de um erro 

jurídico “material” se o juiz faz uma reconstrução distorcida das circunstan-

cias concretas e de um erro jurídico “formal” se a tentativa do juiz de 

modificar a estatisticamente consolidada área de aplicação de uma determi-

nada proposição normativa não consegue obter uma afirmação eficaz, ou 

seja, a intervenção corretiva de um órgão superior.19 

 

No ponto de vista realista de Geiger, o conteúdo de uma ordem ju-

rídica não insurge de proposições normativas, muito menos de desenhos 

conceituais de um Direito ideal ou correto, mas sim de um tipo de Cons-

tituição material, quer dizer, da lei que é de fato aplicada, sem se 

importar se o seu conteúdo é justo ou injusto20. 

Os pressupostos basilares de construção de Geiger estão visivelmen-

te direcionados no princípio realista de extinguir elementos irreais da 

 
18 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 50.  

19 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 52. 

20 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 52. 
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apreciação do Direito, e isso inclui a juridicamente suposta ex ante supe-

rioridade das Constituições formais, extrapolando os limites da 

capacidade da ordem jurídica para produzir certeza, através da introdu-

ção de um “cálculo da obrigação estatística”, um cálculo da estabilidade 

de algumas tendências jurisprudenciais para analisar ex post as normas 

escritas vistas como compatíveis com as relações sociais21.  

Em se tratando de uma nova lei, que ainda não foi formada nenhu-

ma jurisprudência, “uma primeira série de indicações sobre a 

probabilidade de sua aplicação futura pode ser reduzida a partir de ele-

mentos sociológicos, tais como a influência social eficaz dos beneficiários 

de uma nova norma”. Já no caso de uma norma que foi largada em sus-

penso durante um certo período de tempo, “o cálculo pode trabalhar com 

base das funções já preenchidas pela norma no período da sua aplica-

ção”22.  

Febbrajo levando em consideração uma visão centrada no respeito 

da realidade do Direito e sobre a possibilidade concreta para reagir a 

violações das normas, acredita que o modelo de Geiger elege de forma 

equivocada o ponto de vista das Constituições materiais, com o intuito de 

verificar ex post as normas escritas consideradas compatíveis com as 

relações sociais. Neste ínterim, acredita que o papel da ciência jurídica 

nas sociedades avançadas se torna puramente cognitiva para Geiger, 

uma vez que sua abordagem endossa a transformação das Constituições 

formais ilusórias em Constituições materiais concretas cobertas por san-

ções institucionalizadas23. 

A transição de um pluralismo “realista” para uma acepção “relati-

vista” do pluralismo, apto a atender as distintas acepções cominados a 

ordens jurídicas históricas e suas valorações em uma abordagem compa-

 
21 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 53. 

22 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 53. 

23 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 53. 
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rativa pode ser vista na obra de Max Weber, onde o autor desenvolve 

uma ideia de pluralismo constitucional baseado em significados24.   

Na obra Economia e Sociedade, o autor propõe um conceito de lei 

escorado em duas perspectivas: uma orientada para o sujeito e outra 

para a sanção25.  

Na primeira perspectiva sustenta que a lei é uma ordem válida por-

que é considerada pelo autor como sendo de alguma forma válida ou 

exemplar para si. Na perspectiva da sanção afirma que a lei é garantida 

pela expectativa de coerção para trazer concordância ou vingar a viola-

ção. E será imposta por uma equipe de pessoas notadamente preparadas 

para esse propósito26.  

Weber refina sua definição das relações entre normas legais e soci-

ais utilizando como recurso a metáfora do jogo. Para o autor, cada jogo, 

abarcando o jogo do direito tem uma constituição, ao menos implicita-

mente. Que tem como desígnio definir seus possíveis conteúdos e 

fronteiras. A metáfora do jogo demonstra uma importante consequência: 

quando uma regra constitutiva de um jogo social é violada o comporta-

mento social não é desviante, nesse caso o autor não acaba ficando 

contra o jogo, mas do lado de fora dele27.  

 

Como todo jogo social, o jogo do Direito é caracterizado por uma espécie de 

“Constituição”, cujo principal objetivo é preservar a identidade do jogo. A 

Constituição pode fornecer o “pressuposto” normativo de possíveis compor-

tamentos e os critérios para definir as fronteiras virtuais do jogo. As 

estratégias dos jogadores são normalmente definidas através da presunção 

de que cada outro jogador vai fazer o melhor uso das regras do jogo para 

seus próprios fins. Desta forma, as regras do jogo contribuem para a inter-

pretação dos dados necessários para a compreensão de como os jogadores 

 
24 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 53 

25 WEBER, Max.  Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, Editora Universi-
dade de Brasília, vol. I, 1991.  

26 WEBER, Max.  Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, Editora Universi-
dade de Brasília, vol. I, 1991. 

27 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 55 
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estão procedendo e para o reconhecimento empírico de Constituição material 

do jogo28.  

 

Para Weber, existem duas dimensões fundamentais, a da racionali-

dade e a da formalidade, e nas sociedades modernas as culturas jurídicas 

serão baseadas nelas. Onde a dimensão formal estará relacionada aos 

critérios de tomada de decisão, uma vez que são puramente jurídicos, 

enquanto que na dimensão racional estará associada a previsões difusas 

realizadas por pessoas dissociadas da área jurídica. Isso denota que: 

“formalidade, em comparação com materialidade, implica uma perspec-

tiva mais técnica, enquanto que a racionalidade em relação a 

irracionalidade pressupõe uma perspectiva mais intersubjetiva”29. Por 

isso o autor afirma que em uma ordem jurídica não pode ser apenas 

rígida, fechada e técnica, mas sim flexível, aberta a demandas de diversos 

setores da sociedade e intersubjetiva.  

Destarte, Febbrajo aponta que a abordagem de Weber é “aberta a 

uma análise comparativa de diferentes modelos culturais, incluindo o 

normativo”, e com isso estará claro o seu principal paradoxo em relação 

ao conceito de Constituição: “manter uma abordagem pluralista, mesmo 

que a cultura jurídica formalista prevalente pareça estar estritamente 

ligada ao reconhecimento da centralidade do Estado”30.  

De tal forma, Weber acredita que as relações funcionais não podem 

ser construídas de forma unilateral, mas que na verdade devem ser re-

gradas por três princípios:  

 

O princípio da “pluralidade de interesses”, que retrata que a lei garante não 

só interesses econômicos, mas também interesses de outra natureza, o prin-

cípio da “autonomia relativa” da ordem econômica vis-à-vis à ordem 

jurídica, que sublinha que a coerção legal esbarra em limites significativos 

 
28 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 55. 

29 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 56. 

30 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 56. 
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quando se tenta regular a atividade econômica, como demonstra a falha ge-

ral de medidas de controle de preços; o princípio da “indiferença recíproca”, 

que consiste em que uma ordem jurídica pode permanecer inalterada, mes-

mo quando as relações econômicas mudam radicalmente, e vice-versa31. 

 

Essas ligações multilaterais terão um papel essencial na sapiência 

dos limites e possibilidades da conformidade funcional da ordem jurídica 

e da sua Constituição com os outros campos sociais. Weber acredita que 

a influência mútua entre as culturas jurídicas internas e externas pode 

fazer com que a realidade das Constituições materiais seja muito diferen-

te de seus princípios abstratos originais. “Constituições formais, em sua 

maioria ligadas à autorrepresentação da cultura jurídica interna, e Cons-

tituições materiais, principalmente ligadas às percepções legais de atores 

normais”, pertencendo, assim, a “diferentes perspectivas culturais que 

podem ser combinadas de várias maneiras, especialmente em conexão 

com interesses particulares”32.  

De tal maneira, tanto Ehrlich, Geiger e Weber apontam diferentes 

aspectos de convergência entre normas sociais e legais, referindo-se em 

particular sobre a “a defesa dos costumes (Ehrlich), a implementação 

regular de sanções (Geiger) e a compatibilidade dos diferentes critérios 

de racionalização em domínios legais e sociais (Weber)”33.  

 

Estas perspectivas enfatizam níveis complementares de análise e descrevem 

diferentes aspectos da Constituição material: o nível assimétrico (Ehrlich) 

concentra-se nas normas produzidas pelas forças anônimas da história de 

acordo com as tradições específicas; o nível realista (Geiger) concentra-se es-

tatisticamente por profissionais de acordo com práticas específicas; o nível 

relativista (Weber), concentra-se sobre a possibilidade de perceber as expec-

 
31 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 56, 57.  

32 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 57. 

33 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 57 e 58.  
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tativas sociais através dos significados específicos sugeridos por diferentes 

lentes culturais34.  

 

Em todos esses níveis, a Sociologia clássica do Direito irá sugerir, 

mesmo que implicitamente, modelos de Constituição a partir de meca-

nismos que correspondam com seus aspectos formais e materiais. Não 

podendo se falar em Direito sem levar em conta que as Constituições, 

direta ou indiretamente, absorvem normais sociais em uma ordem jurí-

dica, dando-lhes unidade35.  

Assim, para a Sociologia do Direito clássica, o sentido de Constitui-

ção é entreposto em um contexto pluralista e que absorve, por tanto, os 

riscos da evolução em que passa toda a ordem jurídica36.  

 

1.1 A abordagem geral dos sistemas. constituição como instrumento 

de estabilização do ordenamento 

 

A Sociologia clássica antecipou muitos elementos de uma complexa 

Teoria do Direito, posteriormente desenvolvida pela teoria geral dos 

sistemas sociais. Niklas Luhmann37 foi o autor que nos últimos anos de-

senvolveu o conjunto mais influente de instrumentos conceituais dentro 

dessa abordagem. Em seu primeiro trabalho sociojurídico importante a 

regulação jurídica é estabelecida como sendo um instrumento de genera-

lização de expectativas que une autor e sistema. Tal regulação jurídica é 

compreendida a partir de experiências individuais e, ao mesmo tempo, 

 
34 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 58. 

35 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 58. 

36 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 58.  

37 Schwartz assinala que “a tentativa luhmanniana da elaboração de uma superteoria social possibilita uma nova 
mirada a respeito da, em linguagem autopo(i)ética, interpenetração entre os subsistemas sociais diferenciados. É a 
tentativa da humanização, da persecução da via (bio), que torna o resgate da noção de poiesis da biologia para os 
sistemas sociais, algo valioso para o interno de uma melhor descrição da Constituição”. (In: SCHWARTZ, Germano. 
Duas visões sobre autopoiese e Constituições. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; ROCHA, Leonel Severo. 
Sociologia sistêmico-autopoiética das constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 19) 
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inscrita pelo observador no quadro do sistema jurídico de referência. 

Assim, os regulamentos jurídicos tanto irão reproduzir o excesso das 

possibilidades da ação (complexidade) proporcionados pelo ambiente 

para os diferentes sistemas sociais, como também vão fornecer uma base 

para as expectativas sociais de atores individuais38.  

Luhmann acredita que as Constituições são frutos de um duplo pro-

cesso de institucionalização estrutural e de conexão funcional39, porém, a 

ênfase tratada por Febbrajo diz respeito a pluralidade de estratégias 

normativas usadas para defender a ordem interna de um ambiente com-

plexo. Uma vez que Luhmman ressalta que “todas as Constituições têm 

de combater qualidades contraditórias como rigidez e adaptabilidade, 

fechamento e abertura, normatividade e cognitividade, mudança e iden-

tidade”40.  

Examinando esses aspectos, que à primeira vista podem parecer 

opostos em relação ao papel das constituições nas sociedades modernas 

do ponto de vista sistêmico, indaga-se, principalmente, duas questões: 

como poderia sistema jurídico alcançar a unidade através de uma Consti-

tuição? E como é possível uma Constituição traduzir estímulos sociais 

externos dentro de suas próprias fronteiras? 

Para responder essas perguntas, Luhmann examina dois aspectos 

essenciais da ordem jurídica: a autorreferencialidade das Constituições 

formais e o caráter intersistêmico das Constituições materiais. Para o 

sociólogo alemão as estruturas jurídicas estão relacionadas com proces-

sos de experiência normativa, generalização e abstração. Sendo possível 

combinar todos esses aspectos o Direito pode ser determinado como a 

 
38 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 59. 

39 Nas palavras de Schwartz: “Luhmann vê, na Constituição, portanto, algo dinâmico, separado das tradicionais 
concepções longevas de Estado que possibilitavam a manutenção temporal de uma Constituição. E isso somente é 
conseguido, paradoxalmente, por seu isolamento clausural em relação aos demais sistemas, pois somente dessa 
maneira a Constituição consegue um nível tal organização que lhe possibilita avançar em direção ao futuro”. (In: 
SCHWARTZ, Germano. Duas visões sobre autopoiese e Constituições. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; 
ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-autopoiética das constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, p. 27). 

40 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 61. 
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estrutura normativa que, em um cenário pluralista, fica responsável por 

garantir a generalização congruente de expectativas de comportamentos 

normativos. Para tanto, os sistemas jurídicos avançados produzem um 

Direito positivo que orientado na direção de decisões contingentes. Logo, 

é possível que a lei seja alterada a qualquer instante por normas que 

autorizam que outras normas sejam criadas41.  

Notadamente com o ingresso do conceito do Direito autopoiético42, 

que empreende desempenhar de maneira interna todas as incumbências 

indispensáveis de estabilização, inovação e seleção, Luhmann irá pensar 

um sistema jurídico como sendo “autossuficiente e capaz de enfrentar 

desafios do mundo externo, ao mesmo tempo em que mantém a sua 

própria estabilidade”. Logo, “quanto mais complexo é um sistema, mais 

complexidade externa ele pode perceber e controlar e mais complexidade 

interna tem de produzir em resposta à esmagadora complexidade do seu 

ambiente” 43.  

Assim, ele vai descrever o Direito como um sistema social “autorre-

ferencial” apto a usar decisões jurídicas para produzir outras decisões 

jurídicas. “A identidade dos sistemas jurídicos é definida principalmente 

pela aplicação de várias versões de um código binário típico: legiti-

mo/ilegítimo, lícito/ilícito, legal/ilegal”. Devendo o sistema jurídico 

observar a si mesmo. Pois “sem reflexividade e autorrefencialidade, seria 

impossível determinar se e em que medida determinados atos, incluindo 

as decisões legislativas ou judiciais, estão dentro ou fora da ordem jurídi-

 
41 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 61, 62. 

42 Assinala-se que, nas palavras de Schwartz “... a autopoiese não é algo que nasce do nada e que acaba em si 
mesma. É ao contrário, um processo de ligação entre as estruturas e os acontecimentos, transmudando-se em uma 
continuação temporal das programas e particularidades específicas de cada subsistema. Uma verdadeira autofun-
dação factual, dirigida à diminuição entre o tempo dos sistemas sociais e o tempo do sistema social em si. A ideia 
básica de um sistema social autopoiético parte do pressuposto de que um sistema é capaz de autorreproduzir por 
intermédio de seus próprios elementos em um logicas discursiva”. (In: SCHWARTZ, Germano. Duas visões sobre 
autopoiese e Constituições. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-
autopoiética das constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 19) 

43 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 62.  
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ca”. Sendo papel da Constituição formal garantir consistência interna e 

flexibilidade externa44. 

Para reforçar o entendimento: 

 

Nessa esteira, tem-se, portanto, que a autopoiese constitucional é baseada 

em sua autorreferencialidade. No momento da operação jurídica, tem toma 

por base a Constituição, o Direito produz sentido a partir de suas próprias 

especificidades e de sua unidade distintiva própria. Logo, não se confunde a 

autorreferência produzida pelos sistema político com relação à Constituição 

com a self reference constitucional do sistema jurídico [...]. Contudo, é essa 

mesma distinção autorreferencial que dá possibilidade de uma abertura exó-

gena e cognitiva da Constituição ao entorno que a cerca. Nessa dinâmica 

permanente de comunição com os demais subsistemas sociais, a Constituição 

vai-se autorregulando e, cada vez mais, distinguindo-se do exterior, formu-

lando uma unidade referencial própria de estruturas, princípios e operações 

específicos”45.  

 

No entanto, as Constituições formais não são aptas a desempenhar 

esse trabalho sozinhas. Elas necessitam de uma ferramenta: o proces-

so/procedimento46. Determinando, dessa maneira, o que está tanto 

dentro como também fora do sistema legal47. 

Essa abertura seletiva para o ordenamento jurídico de fatores soci-

ais filtrados por procedimentos é necessária não apenas o direito, “mas 

também para toda sequência juridicamente relevante de atos a serem 

concluídos por decisões judiciais incertas”.  Devendo passar por filtros 

adequados tudo aquilo que pode ser introduzido no processo, “de modo a 

 
44 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 63. 

45 SCHWARTZ, Germano. Duas visões sobre autopoiese e Constituições. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; 
ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-autopoiética das constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, p. 29.  

46 Em razão da tradução do original para o português, “processo” e “procedimento” são utilizados como sinônimos. 
(In: FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016). 

47 Febbrajo destaque que para Luhmann os procedimentos são utilizados “pelos sistemas sociais e, em particular, 
pelos jurídicos, a fim de manter a coesão e legitimação da sua regulação. Procedimentos poderiam, assim, ser vistos 
como subsistemas que compreendem uma série de atos estruturados por um conjunto complexo de operações 
convergentes de autodeterminação, a fim de produzir resultados incertos de forma predeterminadas”. (FEBBRAJO, 
Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 2016, p. 63). 
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determinar que tipo de elemento social pode ser relevante e pode influ-

enciar as decisões judiciais que constituem o seu resultado final”48.  

Febbrajo pontua que: “aprender com o mundo exterior não é ape-

nas possível, mas necessário para o sistema jurídico. Paradoxalmente, de 

algum modo, as Constituições têm de regular normativamente sua capa-

cidade de aprendizagem, de acordo com o tipo de norma”49.  

A partir disso, as Constituições irão ocupar uma posição essencial, 

só que ao mesmo tempo ambíguas. Uma vez que serão vistas “de forma 

explicita como a peça mais jurídica do sistema político e a parte mais 

política do sistema jurídico”. Sendo definidas como “instrumento de 

acoplamento estrutural que conectam o sistema jurídico ao sistema polí-

tico”5051. Logo, “[...] não significa dizer que a Constituição não mantém 

contato com os demais subsistemas sociais. De fato, ela é o acoplamento 

estrutural entre Direito e Política, o momento por excelência onda há a 

comunicação do sistema jurídico com o entorno”.52  

 

Esse acoplamento fica nítido quando se reconhece, por exemplo, que a de-

mocratização da política (governo/oposição) exige, finalmente, todavia más 

proteccion jurídica al particular, en lo especial en lo concerniente a sus dere-

chos constitucionales. A diferença é que, quando decidida pelo sistema do 

Direito, deverá haver justicialidade para as decisões fornecidas por seu códi-

go próprio (Direito/Não Direito). Já os políticos não devem interpretar a 

 
48 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 65.  

49 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 65. 

50 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas.  Curitiba: Juruá, 
2016, p. 65.  

51 Nas palavras de Rocha: “O acoplamento entre sistemas parciais é uma das principais formas de desparadoxização 
das tautologias criadas pela autorreferência pura. Assim, o acoplamento estrutural consiste na dependência 
recíproca do sistema e do meio envolvente, ou seja, numa interação que se realiza a partir de um observador que 
construirá a sua descrição segundo a aplicação da distinção sistema/ambiente. A Constituição torna-se deste modo 
uma forma de acoplamento para facilitar a práxis jurídica.” (In: ROCHA, Leonel Severo. Tempo, Direito e Consti-
tuição. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-autopoiética das 
constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 153 e 154).  

52 SCHWARTZ, Germano. Duas visões sobre autopoiese e Constituições. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; 
ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-autopoiética das constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, p. 28. 
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Constituição. Devem cumpri-la, uma vez que o objeto de sua ciência é diver-

so da especificidade jurídica53 

 

Para Luhmann a Constituição é “conectada ao mecanismo reflexivo 

de uma normatividade que combina três momentos típicos: uma estabili-

zação orientada em direção ao passado, uma seleção orientada em direito 

ao presente, e uma inovação orientada em direito ao futuro”. Ou seja, ela 

guia ordenamento por seu curso na sociedade, a partir de critérios que 

conferem significados e descrevem “uma espécie de metacultura capaz de 

consentir a interação e o diálogo, pelo menos indireto, entre as diversas 

culturas jurídicas internas e externas, presentes em um certo contexto 

social”54. 

 

2. No caminho de um modelo transistêmico de constituição 

 

Como referido anteriormente, Febbrajo contribui para desenvolver 

um pluriconstitucionalismo ou transnacionalismo a partir de uma matriz 

sistêmica, pretendendo não ficar restrito aos limites territoriais. Assim, 

como na primeira parte o foco foi para uma abordagem cultural para a 

Constituição, como também desenvolvida a perspectiva estrutural e fun-

cional; na segunda parte o autor pretende aprofundar sobre as possíveis 

respostas que a Teoria Geral dos Sistemas pode dar às questões emer-

gentes do constitucionalismo e, então, para isso, Febbrajo estabelece três 

estratégias, que serão, após, ligadas a cinco matrizes teóricas, para tentar 

viabilizar o transconstitucionalismo. 

Febbrajo55 começa esse segundo capítulo trazendo considerações no 

sentido de que a Constituição é o principal ponto de intersecção entre 

 
53 SCHWARTZ, Germano. Duas visões sobre autopoiese e Constituições. In: SCHWARTZ, Germano; PRIBÁN, Jirí; 
ROCHA, Leonel Severo. Sociologia sistêmico-autopoiética das constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, p. 28. 

54 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 68.  

55 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 71. 
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Direito e Política. Contudo, conjectura que tal relação é um desafio, pois é 

cada vez mais difícil atribuir características de completude e de homoge-

neidade que deveriam ser garantidas pelas Constituições. O autor traz 

como exemplo do desafio a luta contra o crime, regulamentação dos 

mercados financeiros, controle de fluxos migratórios, defesa e recursos 

ambientais. Para ele, então, são situações que desafiam e, até mesmo, 

reduzem a soberania do Estado.  

Segundo Febbrajo, o que acontece é que há uma tendência ao globa-

lismo e uma reemergente ao localismo56. E, portanto, os níveis 

normativos acabam por serem multiplicados – intraestadual, estatal, 

interestadual, transnacional – e tornam mais nebulosas e incertas as 

delimitações das funções dos ordenamentos jurídicos estatais57. Dessa 

forma, a relação Estado/Sociedade não pode ser somente estabelecida em 

uma Constituição compreendida de modo formal e hierárquico, mas sim 

uma que seja entendida de modo material, flexível e polifuncional. E, 

ainda, uma Constituição provida de caráter coercitivo, muito mais que 

autoritário. 

O autor discorre expondo que ao consolidar a ideia da transnaciona-

lidade existirá uma pluralidade de outros ordenamentos que vão além 

daqueles jurídicos formados pelos Estados:  

 

A dimensão espacial transnacional, sendo consolidada, coloca uma pluralida-

de de outros ordenamentos além do ordenamento jurídico dos Estados. Tais 

ordenamentos são produzidos não somente pelas instituições criadas pelos 

Estados, com os instrumentos de direito nacional e internacional, mas tam-

bém por sujeitos públicos e privados, dotados de organizações capazes de 

atravessar os confins dos Estados e referem-se às Constituições muitas vezes 

não escritas, que fogem do controle das instituições estatais58.  

 
56 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 73. 

57 FEBBRAJO, Alberto. Pene e ricompense come problemi di política legislativa. In: Diritto premiale e sistema 
penale. Atti del Simposio di studi di diritto e procedura penali. Como, 26-27 giugno 1981, Milano: Giuffre, 1983. p. 
97-119. 

58 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 75.Ainda, segundo Febbrajo, este seria o caso das Constituições Civis que são discorridas em: TEUBNER, 
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Como exemplo de um direito extraestatal consolidado pouco a pou-

co historicamente, é a modalidade de regulação da economia – lex 

mercatória. É um direito comum transnacional que tem como base nego-

ciações de acordos internacionais, do costume comercial, de seleções de 

racionalidades econômicas e de variações culturais convergentes.  

Outro exemplo que pode ser citado são os Direitos Humanos, que 

apresentam pré-teses universalíticas, porém, exigem “ajustes” dos mais 

variados tipos de racionalidade jurídica, política e econômica59. A questão 

dos Direitos Humanos é uma situação complexa e também evidencia a 

distância que existe “entre a ordem desejada e a ordem realizável e a 

tendência para utilizar os valores e não as normas, desejos e não pro-

gramas”60. 

O novo pluralismo constitucional desponta especialmente no exteri-

or do Direito do Estado, supraordenada ou independente em relação a 

ele. Vale esclarecer que não é uma situação que “apaga” o Estado e tam-

bém não é suficiente simplesmente adaptar as emergentes formas de 

pluralismo. O autor salienta que é importante que se absorva essa desor-

dem na perspectiva transnacional, já que a desordem, para ser 

organizada, precisa alcançar um nível superior de observação61.  

Por tanto, nessa conjuntura, o que Febbrajo intenciona é a investi-

gação de uma nova ordem transnacional e de aparência sempre mais 

visivelmente intersistêmica e solícita ao uso de um complexo conjunto de 

instrumentos.  

 

Gunther. La cultura del diritto neel’epoca della globalizzazzione. L’emergere delle costituzioni civili. Roma: 
Armando editore, 2005. 

59 Apenas com a finalidade de observação, caso seja de interesse verificar uma reconstrução intersistêmica dos 
direitos fundamentais, deve-se focar nos estudos de Luhmann, em especial: LUHMANN, Niklas. Diritti fondamen-
tali come intituzione. Roma: Dedalo, 2002. 

60 Essas situações, como os exemplos citados, que extrapolam os limites territoriais, sustentam justamente a ideia 
para um novo pluralismo, de forma transversal ao Estado e não mais no interior dele. Segundo Febbrajo “para 
coordená-los, são dificilmente identificados com instrumentos tradicionais, com a teoria do direito, e requerem um 
grande esforço interpretativo. FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos 
sistemas. Curitiba: Juruá, 2016. p. 76-77. 

61 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 77. 
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Na atualidade, perante a ideia transnacional, talvez seja interessante 

à ordem jurídica recuar, não somente na questão que se refere à institu-

cionalização vertical (aquela situação de formar hierarquias estruturais 

mais elevadas e complexas do que a do Estado), como também, talvez 

seja interessante, ampliar as conexões horizontais em meio às institui-

ções emergentes propagadas na sociedade transnacional, seja em nível 

estrutural ou funcional.  

Seguindo estas estratégias, estão surgindo soluções diferentes, ca-

racterizadas por um neoconstitucionalismo nem poliárquico e nem 

hierárquico, mas sim com base na intensificação das relações entre os 

autores e novos centros de agregação constitucional. Alguns exemplos 

são62: a) o diálogo entre os juízes dos mais diferentes Estados, em que o 

resultado é a formação de uma lei autoimposta que justamente tem o 

suporte das relações de juiz a juiz; tal situação favorece para uma Consti-

tuição material compreendida além de um determinado território; b) 

outra possível solução seria que os Estados concentrassem energia para 

novas definições de conceitos jurídicos específicos - como exemplo pode-

ria citar-se o de cidadania, pois perante uma Constituição material a 

orientação pautada em valores é percebida muito além do demos; c) 

pressões que recaem sobre o governo dos Estados especialmente por 

razão de instituições externas, visando definir regulamentos internos que 

vão de acordo com uma Constituição material que perpassa a soberania 

nacional e está direcionada para critérios transnacionais de racionalidade 

proposital. 

O que se observa é que estas ligações constitucionais superam o ter-

ritório e a soberania. A soberania está sendo frustrada pela presença 

intensiva de entidades supranacionais, está cada vez mais reduzida por 

pressões externas. Assim, Alberto Febbrajo discorre no sentido de que 

 
62 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 78. 
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está cada vez mais predominante a orientação para produção de normas 

horizontais e multiculturais63.  

Ainda, considera que essas mudanças drásticas são, muitas vezes, 

sustentadas por instrumentos de acoplamento estrutural corresponden-

tes a significativos efeitos colaterais culturais. Portanto, diante de uma 

estratégia complementar, orientada para amplificar as conexões, visando 

não apenas em nível transnacional, mas também no nível intersistêmico, 

não somente no nível estrutural, mas também em nível funcional, as 

Cortes Constitucionais também se aproximam da ideia de exercer suas 

funções apresentando-se como úteis instrumentos de “acoplamento es-

trutural”. Assim, conforme Rocha e Costa: 
 

A observação das constituições, portanto, em uma perspectiva sociológico-

sistêmica, não é considerada de maneira analítica ou normativista, por meio 

da análise de documentos constitucionais, mas a partir das pontes de cone-

xão entre os sistemas da Política e do Direito, o que Luhmann denomina de 

acoplamento estrutural64  

 

Por conseguinte, as Constituições aparecem também num nível 

operativo, destinadas a alcançar uma síntese jurídico-política. Então, 

pode-se afirmar que tanto as Constituições como as Cortes, elas repre-

sentam os órgãos mais políticos do sistema jurídico e o órgão mais 

jurídico do sistema político. Nisso, asseguram uma constante estabiliza-

ção transnacional no processo de tentativa e erro. 

 

2.1 A forma dos problemas e a forma da teoria 

 

Conforme Febbrajo65, os modelos sociojurídicos e normativistas ge-

ralmente apresentam um modelo teórico que tem uma “forma”, que é 

 
63 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 78-79. 

64 ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Sociologia das constituições: o constituciona-
lismo entre o normativismo e a teoria sistêmica. Revista Brasileira de Teoria Constitucional, v. 4, n. 1, p. 38-56, 
jan/jun. 2018. p. 49. 

65 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 83. 
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justamente determinada pela maneira como ele associa os elementos 

considerados relevantes. O autor apresenta, portanto, cinco matrizes 

teóricas: forma hierárquica, que representa o modelo normativista com 

base em Kelsen; a forma anti-hierárquica que representa a essência do 

modelo histórico com base em Ehrlich; a forma linear que representa a 

essência do modelo realista com base em Geiger; a forma circular que 

representa a essência do modelo funcional de Weber e; a forma hipercí-

clica que representa a essência do modelo sistêmico com base em 

Luhmann.  

A forma hierárquica representa o modelo normativista, com base 

em Kelsen. A representação é de uma pirâmide composta de elementos 

diferenciados, reconhecidos por competência e relevância específica. 

Referido modelo é estruturado perante o pressuposto de que há um con-

junto de normas que atua tanto como um norte de referência quanto 

como critério de seleção hierárquica66.  

Em meio a esse contexto, se fosse considerar a União Europeia, já 

que Febbrajo considera a experiência que parte do Ocidente viveu duran-

te a formação da União Europeia, o seu ingresso no bloco monolítico dos 

países pós-comunistas, que solicitam um processo de redação constituci-

onal, ocorreu uma inserção Constitucional relativamente forçada e, 

ainda, com um reduzido envolvimento dos cidadãos no processo consti-

tucional. O que, a princípio, parece excelente aos aparatos burocráticos 

da União Europeia, não levou em consideração as exigências dos destina-

tários e dos operadores, e pode gerar um efeito de desilusão e 

incertezas67.  

Quanto à forma anti-hierárquica, que representa a essência do mo-

delo histórico, com base em Ehrlich, é baseada em conexões teóricas 

simples, em um núcleo de normas autonomamente criadas. São funda-

mentadas em tradições e são consideradas espontâneas. A questão, aqui, 

 
66 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 83. 

67 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 87. 
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é descobrir como os elementos normativos são efetuados pela seleção 

histórica, considerando que este modelo é justamente assimétrico. Assim, 

no caso da União Europeia, a anti-hierárquica é importante para enfren-

tar o problema da sobrevivência cultural na fase de transição: diz 

Febbrajo68 que seria necessária uma reconstrução histórica da cultura 

jurídica interna e verificar quais as principais fraturas e quais os elemen-

tos de continuidade que se devem considerar para que se possa resgatar 

e manter a democracia.  

A forma linear, representada pela essência do modelo realista, com 

base em Geiger, não é integrado por uma pluralidade de normas e nem 

produto cultural de tradições historicamente estabelecidas. Trata-se de 

“uma linha reta de causalidade, que se estende para trás ou para frente, 

de acordo com o requisito da pesquisa”69. Um exemplo para este modelo 

são as teorias causais: 

 

Vários elementos relevantes são geralmente fixados em uma ordem rígida, 

com distinção temporal clara entre fatores anteriores e seguintes. O resulta-

do é uma sequência em que cada passo sucessivo é alcançado pela relação de 

causa e efeito, mas, neste modelo, é difícil de estabelecer limites para as co-

nexões entre os vários fatores70. 

 

A ideia de opinião pública, que Geiger considera muito importante 

para a determinação do Direito “real”, pode ser decisiva para a União 

Europeia, num sentido de receber as mudanças de comportamento, pois 

teria uma falta de um ponto de referencia forte de identidade e unificação 

política.   

Ainda, a forma circular representa a essência do modelo funcional 

de Weber. Tal forma versa sobre diferentes âmbitos da sociedade levando 

em consideração o resultado de várias conexões entre os mutuamente 

 
68 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 87. 

69 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 84. 

70 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 84. 
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compatíveis conjuntos de funções. Perante referida perspectiva, “a distin-

ção entre os níveis superiores e inferiores das ordens normativas torna-

se menos importante, sendo todos os elementos dependentes de um 

movimento circular, que não tem nenhum fim”71, ou seja, é possível con-

tinuar indefinidamente. 

Novamente, a exemplo da União Europeia, aqui, entra com duas 

funções72. Uma de inovação: que seria a adoção de instrumentos que 

podem atribuir mais direitos e menores margens de intervenção do Es-

tado nas esferas de liberdade; e de estabilização: num sentido de 

observação do Estado, para evitar o retorno na situação anterior. É ne-

cessária uma dupla sensibilidade, para garantir que não se retome a 

situação anterior, de um lado deve se ter um otimismo com base em 

expectativas reais de melhora nas condições de vida e também de outro 

lado deve-se evitar um perigo de serem forçados a situações preexisten-

tes e a restrições a que estavam expostos anteriormente. 

Por fim, a forma hipercíclica, representada pelo modelo sistêmico, 

com base em Luhmann, não é marcada somente por uma “multiplicidade 

de relações circulares interligadas, mas envolve um segundo grau de 

circularidade, uma espécie de “circuitos dos circuitos”. Esta dupla circu-

laridade constitui, no caso do Direito, uma espécie de metassistema 

autopoiético”73. O Direito pode ser representado como um metacircuito 

que inclui e estabiliza circuitos menores; dá uma espécie de processo de 

“controlar o controle”. Assim, quanto à União Européia, o processo de 

constitucionalização que está ocorrendo deve estar em condições de auto-

obervar-se para autolegitimar-se. Porém, como tal situação é recente, é 

difícil refletir sobre esse processo de redeterminação social. 

 
71 Febbrajo considera que o modelo circular proporcionado por Weber pode ser aplicado no contexto da regulação 
social, já que pode ser benéfico para manter algumas funções estimadas como necessárias para a manutenção de 
instituições sociais. FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. 
Curitiba: Juruá, 2016. p. 85. 

72 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 88.  

73 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 85. 
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Vale esclarecer que os modelos apresentados não são alternativos, 

mas complementares e tendem para a direção de uma perspectiva sistê-

mica. E, além disso, como foi possível obsevar, as estratégias levam em 

conta a experiência que parte do Ocidente viveu com a formação da Uni-

ão Europeia.  

 

2.2 Um novo constitucionalismo para um novo pluralismo 

 

O novo pluralismo analisado até mesmo pelo exemplo da União Eu-

ropeia requisita uma abordagem sistêmica mais compreensiva. Então, 

para possíveis desenvolvimentos dessa abordagem, devem ser explana-

das três estratégias que permitem produzir um nível de reflexão mais 

adequado à complexidade do presente pluralismo transnacional.  

A primeira estratégia é a regulação das regulações. As Constituições, 

em uma perspectiva transnacional “têm de regular não apenas as regula-

ções internas à ordem jurídica, mas também as regulações mútuas de 

diferentes setores da sociedade, como a economia, além das fronteiras do 

Estado”74. Ou seja, no âmbito do transconstitucionalismo, as Constitui-

ções de cada Estado não devem ocupar-se apenas de questões jurídicas 

internas, mas também questão que sejam de interesse recíproco das 

sociedades e que não se restrinjam as fronteiras de seus respectivos Es-

tados ou territórios.  

O autor faz menção a um uso mais ampliado desse transconstituci-

onalismo em caso de crises transnacionais e faz referencia expressa a 

crises financeiras ou crises econômicas. Por fim, a estratégia terá segui-

mentos diferentes conforme o seguimento teórico que vier e ser 

utilizados. Diante dessa abertura sistêmica, o autor entende que esta 

estratégia dará ênfase a conexão entre as regulações75 que serão forma-

das entre esses Estados internacionais e também uma regulação dos 

riscos provenientes deste transconstitucionalismo ou transnacionalismo.  

 
74 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 91. 

75 LUHMANN, Niklas. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993. p. 266. 
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Dessa forma, o formula cinco perspectivas para o estudo da estraté-

gia acima mencionada. A primeira delas é a hierárquico-normativo de 

Kelsen, em que Febbrajo sustenta que as regulações e a regulação das 

regulações pretendem à tradução de riscos (redução da complexidade 

externa), já que o Direito serve para proteção contra riscos de violações76. 

Ainda, o fato de possuir um dever origina a aceitação do risco de ser 

sancionado caso não obedeça as regras postas77. Por isso, “ter um direito 

basicamente significa que você está protegido contra riscos de violações; 

ter um dever significa que você tem de assumir os riscos de ser punido se 

você não tolerar as regras”78. Ainda segundo o autor, essa tradução de 

riscos79 nem sempre é possível de ser protegida formalmente, por conta 

das muitas variáveis transnacionais e das muitas conexões intersistêmi-

cas, que não são fáceis de serem controladas por Estados individuais. 

A segunda matriz teórica é a anti-hierárquico-histórico (Ehrlich). 

Nela ocorre a percepção do “direito vivo” como o conjunto de regras e de 

normas culturalmente autoconstruídas e autolegitimadas – capazes de 

funcionar sem o suporte de instituições estatais. No contexto transnacio-

nal, essas regulações culturais são deixadas para os juízes, pois podem 

ser mais independentes e flexíveis que os legisladores na interpretação e 

avaliação dos riscos emergentes. Conforme Teixeira e Dias “o papel di-

minuído do Estado sugere, assim, um nível mais baixo de riscos para 

aqueles que buscam evitar o controle de um Estado individual”80. 

 
76 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 92. 

77 TEIXEIRA, AndersonVichinkeski; DIAS, Paulo Thiago Fernandes. Direito penal transnacional do inimigo? 
Incongruências a partir de uma leitura sistêmica. Rjlb - Revista Jurídica Luso-Brasileira, v. 1, p. 193-226, 2019. 
p. 205. 

78 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 92. 

79 Para um melhor entendimento para o conceito de risco, como também de perigo, ver: LUHMANN, Niklas. Risk: 
A Sociological Theory. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1993; e WEBER, Max. Zur Geschichte der Han-
delsgesellschaften im Mittelalter. Tübingen: Mohr, 1924. 

80 TEIXEIRA, AndersonVichinkeski; DIAS, Paulo Thiago Fernandes. Direito penal transnacional do inimigo? 
Incongruências a partir de uma leitura sistêmica. Rjlb - Revista Jurídica Luso-Brasileira, v. 1, p. 193-226, 2019. 
p. 206. 
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Tem-se também a linear-realista de Geiger em que o Direito tem de 

fornecer condições para um nível razoável de previsibilidade, conside-

rando, além dos riscos consolidados no passado, aqueles que também são 

produzidos pelas crescentes conexões interestatais81. 

A circular-funcional com base em Weber discorre sobre o controle 

de riscos que surge aliado aos diversos tipos de racionalidade tipicamente 

adotados nos vários campos da sociedade. Os riscos, considerados como 

consequência possível de normas estatais, realizam um papel crucial em 

toda decisão. Segundo o autor:  

 

O controle de riscos aparece essencialmente ligado aos tipos diferentes de ra-

cionalidade tipicamente adotados nos vários setores da sociedade. Os riscos 

vistos como consequência possível de normas estatais realizam um papel 

crucial em toda decisão. A fim de ser racional, ele tem de ser orientado para 

um mais ou menos preciso cálculo que avalia como reduzir ou evitar riscos 

produzidos por intervenções jurídica82. 

 

Assim, diante de intervenções jurídicas, o risco tem de ser orientado 

de forma a avaliar como reduzi-lo ou como evitá-lo. Alberto Febbrajo 

explana que em um contexto transnacional, com mudanças significativas 

ocorrendo em campos sociais e normativos que regulam diferentes pa-

drões de comportamentos, o que forma uma circularidade de 

responsabilidades, fica complicado definir o sujeito responsável de uma 

dada situação83.  

Outra matriz teórica é a hipercíclico-sistêmico de Luhmann. Nela o 

foco reside nos possíveis riscos causados pela relação entre os níveis de 

auto-observação do sistema jurídico e dos vários setores de uma socieda-

de transnacional. Segundo Teixeira e Dias “o sistema é o espelho 

sociológico e antropológico de um ator, que é levado, para além das fron-

 
81 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 92. 

82 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 93. 

83 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 93. 
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teiras do Estado, pela necessidade de potencializar certeza e auferir as 

reações esperadas dos demais autores”84.  

Já a segunda estratégia é a comunicação da comunicação, em que o 

uso da comunicação na circulação de normas é fundamental para que se 

pretenda o sucesso do novo constitucionalismo para um novo pluralismo. 

Nessa estratégia, as matrizes teóricas apresentam-se da seguinte manei-

ra: 

A hierárquico-normativo (Kelsen), conforme apresenta Febbrajo, se 

trata de uma relação aberta a comunicações intersistêmicas, não limita-

das por critérios hierárquicos85. Neste modelo, pode-se afirmar que há 

um eclipse do Estado, pois além de diminuir a soberania e de ofuscar as 

bases tradicionais, o Estado se insere num conjunto de redes comunicati-

vas, no qual sua voz é apenas mais uma. 

Na anti-hierárquico-histórico de Ehrlich, a Constituição do Estado 

pode ser observada pela minoria enquanto expressão de uma hegemonia 

cultural dissimulada, a despeito da codivisibilidade dos seus específicos 

conteúdos e também quando está, a própria Constituição, em condições 

de afirmar princípios de proteção da minoria. Ela seria, então, um produ-

to cultural: deve permitir a produção de cultura restituindo seus 

conteúdos e patrimônio cultural. A ideia é manter a cultura regional 

mesmo num modelo transnacional.  

A matriz linear-realista (Geiger) infere que os instrumentos comu-

nicativos na perspectiva transnacional se tornam tecnologicamente 

capazes de garantir um maior impacto ao favorecer melhor sintonia 

entre as instâncias decisionais. Contudo, acabam também por difundir 

diversidades difíceis de serem absorvidas. Diz Febbrajo: 

 

Podemos dizer que os instrumentos comunicativos que em uma perspectiva 

transnacional se tornam tecnologicamente capazes de garantir um maior 

 
84 TEIXEIRA, AndersonVichinkeski; DIAS, Paulo Thiago Fernandes. Direito penal transnacional do inimigo? 
Incongruências a partir de uma leitura sistêmica. Rjlb - Revista Jurídica Luso-Brasileira, v. 1, p. 193-226, 2019. 
p. 207. 

85 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 94. 
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impacto, de um lado podem favorecer uma melhor sintonia das várias ins-

tâncias decisionais sobre a base de uma comparação com as soluções 

adotadas por outros países, mas, de outro, podem difundir diversidades difí-

ceis de serem absorvíveis86. 

 

Quanto à circular-funcional (Weber), há indícios de uma perspecti-

va problemática da comunicação que pode impactar os fundamentos da 

democracia. Diante do que discorrem Teixeira e Dias, pode ocorrer uma 

redução do papel de mediador dos Partidos Políticos, “sendo que a narra-

ção cultural passa a ser desempenhada por outros setores da sociedade 

com o ordenamento jurídico a movimentos não estruturados que podem 

competir com os partidos”87. 

E, a matriz hipercíclico-sistêmico de Luhmann infere que há uma 

metacomunicação jurídica solicitada por uma perspectiva transnacional 

limitada. Referida perspectiva se dá pela falta de capacidade das classes 

políticas nacionais no sentido de superar a lógica autorreferencial, seja 

pela discrepância dos experimentos que desde muito garantem uma 

resposta. Assim, o Direito deveria ser concebido como metacomunicação 

social para garantir a circulação das informações, traduzida em lingua-

gem transversal, com base em uma compatibilidade intersistêmica88. 

Por fim, a terceira estratégia é a diferenciação da diferenciação. A 

referida estratégia é oferecida pela possibilidade de reconsiderar o uso da 

diferenciação de uma maneira reflexiva. Segundo Febbrajo, a diferencia-

ção dos instrumentos de acoplamento estrutural89 “não pode ser 

considerada um caso limítrofe, mas podem ser aplicados em outros ca-

sos, criando conexões adicionais, bem como diversos acoplamentos 

 
86 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 95. 

87 TEIXEIRA, AndersonVichinkeski; DIAS, Paulo Thiago Fernandes. Direito penal transnacional do inimigo? 
Incongruências a partir de uma leitura sistêmica. Rjlb - Revista Jurídica Luso-Brasileira, v. 1, p. 193-226, 2019. 
p. 207. 

88 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 96. 

89 FEBBRAJO, Alberto. HARSTE, Gorm (eds.). Law and Intersystemic Communication, Understanding “Struc-
tural Coupling”. Aldershot, Ashgate, 2013. 
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estruturais e “funcionais””90. A partir desta estratégia, a Constituição de 

cada Estado será entendida como elemento intermediário entre o Direito 

e a Política.  

Melhor explicando, será um polo em que um pode ser mais prepon-

derante que o outro: dependendo da situação o Direito vai prevalecer e 

em outras situações a Política vai prevalecer. Com isso deve-se buscar 

uma relativização não só do conceito de legalidade (a interpretação pode 

resultar mais ou menos jurídica; ou mais ou menos política), mas tam-

bém do conceito de justiça, por meio do fornecimento de um ponto de 

vista externo ao ordenamento e do qual se pode criar um guia de aplica-

ção das normas que o compõe, baseado em uma avaliação crítica dos 

seus efeitos e seus critérios de racionalidade que não podem mais ser 

transnacionais e transistêmicos91. Assim, perante as matrizes teóricas, 

visualiza-se o seguinte: 

A hierárquico-normativo de Kelsen, diante da consciência da inevi-

tável certeza do Direito, culturas jurídicas internas devem identificar os 

variados tons que o controle da justiça imperativamente oferece. Geral-

mente leva-se em consideração o binômio: justo-injusto pelos 

profissionais do Direito - balanceamento. Contudo, a especificidade do 

Direito não é somente pelo processo de código binário, mas sim também 

por um metacódigo, capaz de abranger em medida generalizada os códi-

gos dos vários sistemas sociais interessados92.  

Já a anti-hierárquico-histórico (Ehrlich), o conceito de justiça propi-

cia uma perspectiva que está adequada a influenciar argumentos 

essencialmente normativistas, inserindo-os em horizontes culturais mais 

amplos. O conceito de justiça é tido, explicando de forma metafórica, 

 
90 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 96. 

91 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 97. 

92 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 98. 
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como uma estrela polar93, atuando como norte não apenas para os ope-

radores, mas também pelos simples destinatários das normas. 

Pelo viés linear-realista proposto em Geiger, para a definição do 

conceito de justiça, leva-se em consideração o seu inverso (ou seja, como 

por exemplo, a noção de injusto); ou, ainda, conforme Teixeira e Dias “a 

sanção, no lugar da regularidade; a ação desviante, em lugar da confor-

mista”94.  Isto é: 

 

O elemento mais relevante para a definição de conceito de justiça não é seu 

lado positivo, mas sim o seu lado negativo, não o momento de sua aprova-

ção, e sim o momento da reação, não o comportamento conformista, mas 

sim o desviante, não a regularidade, mas sim a sanção. É um efeito, sobretu-

do de injustiça, através de relações fortes e difusas que podem ser geradas, 

estando em condições de dar suporte intersubjetivo perceptível na sua con-

creta definição através da definição do seu contrário95. 

 

Então, é possível aceitar, por exemplo, que condutas criminosas 

nem sempre são injustas do ponto de vista da opinião pública. O Direito 

novo não pode ser considerado necessariamente melhor do que aquele 

anteriormente vigente.  

A circular-funcional com base em Weber, discorre que somente a 

legalidade, com seu entendimento estrutural, não fornece parâmetros de 

decisão suficientemente racionais. Diante do que preconizam Teixeira e 

Dias:  

 

Requer-se uma perspectiva funcional aberta a interações com outros ramos 

sociais e não adstrita apenas ao Direito. Não se pode desconsiderar a rele-

vância do conceito de justiça das conexões funcionais que estão em condições 

 
93 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 98. 

94 TEIXEIRA, AndersonVichinkeski; DIAS, Paulo Thiago Fernandes. Direito penal transnacional do inimigo? 
Incongruências a partir de uma leitura sistêmica. Rjlb - Revista Jurídica Luso-Brasileira, v. 1, p. 193-226, 2019. 
p. 208. 

95 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 
2016. p. 98. 
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de atribuir as mais amplas perspectivas culturais e a possibilidade de apren-

dizagem com as estruturas normativas96. 

 

E, finalizando, a matriz hipercíclico-sistêmico verificada em Luh-

mann, explana que a justiça se manifesta perante um critério capaz de 

associar as diferentes abordagens contra o conceito normativista de lega-

lidade desenvolvido pela Sociologia Jurídica clássica. Assim, pela 

convergência de critérios, Luhmann objetiva definir uma estratégia de 

legitimação da legitimação, que requer uma pluralidade de legitimações 

orientadas para o sistema mais específico97. 

 

Conclusão 

 

Percebeu-se que foram desenvolvidas várias possíveis Constituições 

que funcionaram avançando em fases diferentes da história da Sociologia 

do Direito. Foram colocados em evidência aspectos estruturais e funcio-

nais que, agora, implicitamente, corrigem o ponto fundamental da 

narração juspositivista da Constituição. Viu-se que, com as diversas ter-

minologias e com estratégias complementares, os autores em tela 

conseguiram esclarecer os limites que a Constituição Estadual apresenta 

se for pensada em uma visão pluralista.  

Tais contribuições dão condições de sublinhar a função alternativa 

das Constituições, como capazes de regular as certas comunidades diante 

da eficiência de normalizações consolidadas no tempo (Ehrlich); as con-

dições culturais e estruturais que motivam a frequência estatística das 

sanções das quais depende a reação aos comportamentos desviantes 

(Geiger); as convergências culturais e funcionais que substanciam o alas-

tramento de determinados tipos de racionalidade jurídica na sociedade 

 
96 TEIXEIRA, AndersonVichinkeski; DIAS, Paulo Thiago Fernandes. Direito penal transnacional do inimigo? 
Incongruências a partir de uma leitura sistêmica. Rjlb - Revista Jurídica Luso-Brasileira, v. 1, p. 193-226, 2019. 
p. 209. 

97 Quanto ao discorrido nesse ponto é possível que apareçam dúvidas sobre o conceito de justiça e em que sentido 
estaria sendo utilizado - na verdade, como uma forma de corrigir os pressupostos normativos e as possíveis 
consequências sociais. Então, para melhor compreender sobre, ver: TEUBNER, Gunther. Autopoietc Law: A New 
Approach to Law and Society. Berlin: Walter de Gruyter, 1988. 
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do Ocidente (Weber); e, também, os procedimentos de um Direito auto-

poiético e de uma Constituição evidenciada em condições de enfrentar 

crescentes níveis de complexidade social (Luhmann). Portanto, são diver-

sos modos de compreender a Constituição.  

Em resumo, Febbrajo apresenta que a Constituição não é um ato 

originário, mas sim se coloca na extremidade de um complexo processo 

de síntese, cultural antes que jurídica, que é temporal e socialmente vari-

ável. A perspectiva técnico-jurídica é, assim, insuficiente para prestar 

contas sozinha do sentido sociológico que uma mesma Constituição pode 

assumir no decorrer do tempo. 

Ainda, considera que a certeza do Direito não pode ser assegurada 

de forma satisfatória pela Constituição, empenhando estratégias sim-

plesmente técnico-jurídicas, mas deve ser restabelecida substituindo a 

certeza pela manutenção de um nível de incerteza, justamente diante da 

ausência de homogeneidade do ordenamento que continua entre mar-

gens suportáveis. A Constituição representa, assim, a parte do 

ordenamento jurídico na qual, talvez mais do que em outras, a relação 

sistêmica pode encontrar aplicação útil.  

Dessa forma, o Direito e a sua Constituição devem ser entendidos 

como resultado de um processo duplamente constitutivo, enquanto capaz 

de regular as regulações; duplamente fechado, enquanto capaz de seleci-

onar seleções e; duplamente aberto, enquanto capaz de diferenciar 

diferenciações. Logo, diante do discorrido, o pluralismo multidimensio-

nal pode afetar os papéis social e jurídico das Constituições, implicando 

no fato de que o termo “Constituição” não está mais restrito a uma Cons-

tituição somente formal e material. 
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A fragmentação constitucional na 

perspectiva de Günther Teubner 

 

Jéssica Painkow Rosa Cavalcante 1 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho atende as orientações do Seminário de Qualificação: 

Sistema Sociais e Direito, do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Vale do Rio dos Sinos, ministrado pelo Professor Doutor 

Leonel Severo Rocha no qual solicitou o desenvolvimento de um artigo 

científico utilizando como base teórica principal a bibliografia do seminá-

rio apresentado em sala de aula. 

Como o objetivo da disciplina foi abordar as diferentes perspectivas 

existentes sobre a Organização da Comunicação Jurídica na Teoria dos 

Sistemas Sociais, apresentando principalmente as ideias de autores como 

Luhmann, Febbrajo, Teubner, e Vesting, este artigo se apresenta com a 

finalidade de investigar o pensamento de Gunther Teubner acerca dos 

fragmentos constitucionais e do constitucionalismo social. 

A ideia central desse autor no livro é demonstrar como que ele pro-

põe superar a problemática da fragmentação constitucional e mostra 

como solução alternativa o que ele denomina por constitucionalismo 

social. Ele também aponta a insuficiência de teorias anteriores para ob-

 
1 Doutoranda em Direito Público na Universidade Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestra em Direitos Humanos 
pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Pós-graduada (lato sensu) em Direito Civil e Processo Civil pela Univer-
sidade Cândido Mendes. Pós-graduada (lato sensu) em Direito Agrário e Agronegócio pela Faculdade Casa Branca 
(Facab). Advogada inscrita na OAB/TO. E-mail: jessicapainkow@hotmail.com 
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servar os problemas atuais que envolvem o cenário global, apontando o 

que o autor chama de “premissas questionáveis”. Teubner parte da pers-

pectiva teórica da Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann. 

Em um primeiro momento pretende-se apresentar a problemática 

dos fragmentos constitucionais no constitucionalismo atual, comentando 

acerca da teoria do constitucionalismo social. Após, a proposta desse 

artigo se faz em expor as premissas questionáveis que Gunther Teubner 

apresenta em seu livro “Fragmentos Constitucionais: Constitucionalismo 

Social na Globalização” com a intenção de mostrar como elas acabam 

conduzindo a discussão em torno do constitucionalismo transnacional 

por uma direção errada.  

Será utilizado o método dedutivo, visto que consiste em uma análise 

geral sobre o constitucionalismo social de Teubner. A metodologia utili-

zada será a pesquisa exploratória, usando fontes bibliográficas sobre a 

sociologia sistêmica de Luhmann. 

 

1 Fragmentos constitucionais na sociedade atual 

 

Gunther Teubner2 descreve o cenário da teoria constitucional sob 

fortes influências da sociologia sistêmica de Niklas Luhmann3, sendo o 

seu trabalho enquadrado “a partir da matriz pragmático-sistêmica da 

teoria jurídica contemporânea”4, utilizando o conceito fundamental de 

sociedade mundial de Niklas Luhmann, no qual “descreve a sociedade 

mundial como o ambiente que abarca toda a comunicação possível no 

mundo”5. 

 
2 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. 

3 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 

4 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 8. 

5 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 8. 
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Esse ambiente de comunicação, sociedade mundial, é o ponto de 

partida das reflexões feitas por Teubner acerca da fragmentação consti-

tucional, especificamente, nos atuais debate do constitucionalismo. Ele 

aponta que atualmente recorrentes escândalos públicos voltaram a aten-

ção para o que ele denomina de “nova questão constitucional”6, isso, pelo 

fato de “novas” questões jurídicas e políticas terem sido levantadas. As-

sim, a nova questão constitucional despertou a necessidade de uma 

regulação para os problemas constitucionais em sentido estrito, sendo, 

esses problemas, diferentes dos problemas advindos das questões consti-

tucionais que eram levantadas no século XVIII. 

Teubner entende por sociedade global a concepção Luhmanniana de 

sociedade mundial, e, “o conceito […] de diferenciação funcional é de 

suma importância”7, principalmente para compreender o que Teubner 

entende por globalização.  

Para Teubner8: 

 

A diferenciação funcional da sociedade não é uma questão de decisão política 

fundamental, mas sim um processo evolutivo complicado, no qual distinções 

diretivas fundamentais se cristalizam gradualmente e instituições especiali-

zadas se formam de acordo com sua lógica própria. Nesse processo, os 

sistemas funcionais determinam eles mesmos sua própria identidade, por 

meio de elaborada semântica da autoatribuição de sentido, da reflexão, da 

autonomia. A política constitucional pode, no máximo, acoplar-se a tais de-

senvolvimentos e, em certa medida, interferir de maneira corretiva, mas não 

pode normalizá-los de forma específica.  

 

Na nova questão constitucional “se liberam energias sociais comple-

tamente diferentes” e elas rebuscam a redução dos efeitos destrutivos de 

 
6 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 23-26. 

7 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 11. 

8 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 70. 
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forma efetiva. Essas energias sociais diferentes vão produzir efeitos posi-

tivos e negativos que transcendem a esfera do Estado Nacional. Essa 

extrapolação de fronteira é feita em um duplo sentido: que é com pro-

blemas constitucionais fora da fronteira nacional (os processos políticos 

transnacionais) e, de forma simultânea, vai extrapolar o setor politico 

institucionalizado, nos setores “privados” das sociedade mundial.  

Nesse sentido, os escândalos atuais acabam fomentando os debates 

em torno de um diagnóstico para a crise do constitucionalismo moderno, 

e, para o autor, os grandes responsáveis por essa crise seriam a transna-

cionalização e a privatização do político.  

 

Teubner destaca que, com o surgimento de regimes transnacionais, os pro-

cessos políticos de poder (código de sistema da política) deslocaram-se para 

as mãos de atores coletivos privados. Assim, o contexto de análise constituci-

onal não pode mais ser calcado na centralidade de Estado e política. Tal 

perspectiva justifica o âmbito de estudos da sociologia das constituições.9  

 

O autor volta a maior atenção ao debate acerca da constituição eco-

nômica, mas, aponta a autonomia de outras esferas no cenário global, 

como: “seguridade social, imprensa, […] saúde, […], ciência e […] reli-

gião”10. Assim, a tensão latente seria a expansão desses sistemas e a 

“desvinculação territorial entre eles e a Constituição (acoplamento estru-

tural entre Direito e política)”11.  

Então, a fragmentação constitucional apontada pelo autor seria a 

constatação da geração de diferentes ordens jurídicas, com aspectos de 

constituição, que foram desenvolvidas partindo de processos de “auto-

constitucionalização de ordens globais sem Estado”12 e acabam 

 
9 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 11. 

10 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 27. 

11 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 11. 

12 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  
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rompendo com a tradição do constitucionalismo moderno, tendo em 

vista “a diferença em termos de adaptabilidade à diferenciação funcional 

em escala global (sociedade mundial) dos sistemas com facilidade e ten-

dencias para a expansão”13. No âmbito da sociedade mundial existem 

“fragmentos de um common law”14 e não um acoplamento de estruturas 

entre a política e o Direito, sendo que “no mar da globalidade, formam-se 

apenas ilhas de constitucionalidade”15.  

 

Ponto fundamental para a descrição do que Teubner concebe por fragmenta-

ção constitucional é a sanção jurídica. Característica fortemente explorada 

pelo normativismo, principalmente por Kelsen, a sanção jurídica perde força 

em um ambiente de globalização de ordem mundial, na medida em que – de 

maneira autônoma em relação aos sistemas do Direito e da Política – for-

mam-se diferentes ordens com traços de constituições. A sanção jurídica, 

emanada tradicionalmente do sistema do Direito, a partir de um acoplamen-

to estrutural com o sistema da Política, passa a não mais exercer um papel 

fundamental para o processo de aprendizado sistêmico. Nesse contexto, a 

partir da constatação de que existe um ambiente de normatividade com a au-

sência de um dos pontos fundamentais para o normativismo (a sanção), 

retoma-se a ideia de não mais normas, mas fragmentos.16  

 

Então, no ponto explorado por Teubner17, os regimes transacionais 

especializados acabam concorrendo com os Estados Nacionais, com a 

condição de sujeitos constitucionais, e isso acaba levantando debate de 

 

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 107. 

13 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 13. 

14 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 107. 

15 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 107. 

16 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 13-14. 

17 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 24-30. 
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prós e contras de um constitucionalismo transnacional18 que não tem um 

status claro, sendo seus estudos impulsionados para a “sociologia do 

constitucionalismo (o atual ambiente de fragmentação constitucional que 

predomina na ordem mundial)”19 e algumas hipóteses acerca da proble-

mática constitucional. 

Contudo, Teubner20 informa que o debate acerca da fragmentação 

constitucional tem dois lados, a frente dele é do lado que aponta para a 

derrocada do constitucionalismo moderno: pois os fundamentos das 

constituições politicas do Estado Nacional sofreriam uma erosão causada 

por dois fatores: 1) pela unificação europeia e pelo surgimento de regi-

mes transnacionais; e, 2) pelo deslocamento dos processos políticos de 

poder para as mãos de atores privados, e, isso causaria a ausência de 

formas substitutivas correspondentes as constituições nacionais nos 

espaços transnacionais21. Essa dupla crise só seria enfrentada com uma 

renacionalização e repolitização, “na medida em que as instituições cons-

titucionais nacionais e estatais fossem completamente reabilitadas em 

seus plenos direitos”22. 

O outro lado do debate aponta pra uma necessidade de se elaborar 

de forma compensatória uma constituição para toda a sociedade mundi-

al. Nesse lado também tem uma responsabilização dos setores privados e 

um enfraquecimento das instituições constitucionais nacionais. 

 
18 Para complementar o estudo e propor uma melhor reflexão sobre o assunto, é possível ver a obra de Alberto 
Febbrajo - Sociologia do Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas, pois, referido autor trabalha com a 
ideia de Constituição, principalmente sobre um pluriconstitucionalismo ou transnacionalismo a partir de uma 

matriz sistêmica, objetivando justamente “explorar a área cinzenta que cerca o sistema do Direito e definir não só o 
seu conteúdo central, como também as suas fronteiras; não só o seu conteúdo, mas seus canais de comunicação 
provenientes e dirigidos a outros sistemas”. FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do Constitucionalismo: constituição e 
teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 2016, p. 17. 

19 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 14. 

20 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 24-26. 

21 Com o objetivo apenas sugerir uma reflexão a respeito do tema, ver: FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do 
Constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 2016. 

22 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 26. 
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E, ademais, de forma compensatória, um novo constitucionalismo 

democrático iria produzir efeitos, caso tivesse êxito “em sujeitar as dinâ-

micas descontroladas do capitalismo global nos freios do poder 

domesticaste de processos políticos institucionais em nível mundial”, 

trazendo uma ideia de “direito internacional publico constitucionalizado, 

um sistema transnacional de negociações entre atores coletivos globais e 

uma restrição constitucional do poder social no processo politico global” 

que iriam dar perspectivas promissoras para se concretizar na sociedade 

mundial as novas formas de instituições que seriam erigidas sob o pris-

ma da democracia e do estado de direito23. 

Nos impulsos da Sociologia da Constituição o autor propõe uma ter-

ceira abordagem distinta das duas anteriores. E essa abordagem vai 

colocar em dúvida as premissas das outras e vai acabar formulando uma 

nova questão constitucional diferente: 

 

[…] uma série de autores tem se debruçado acerca de estudos ligados à socio-

logia do constitucionalismo. Em tal proposta, parte-se de uma análise com 

fulcro na matriz pragmático-sistêmica da teoria jurídica para observar a teo-

ria constitucional por meio das relações entre os diferentes sistemas no 

âmbito do sistema social. Nessa linha de pensamento, o fundo metodológico 

é a Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann. Essa proposta, diferenciando-se 

da perspectiva anterior, a que denominamos de normativista, pode ser con-

siderada como sociologia do constitucionalismo. A posição inicial é fornecida 

pelo conceito de sistema social de Luhmann, considerando-se a sociedade 

como um amplo sistema que abrange toda a comunicação possível no mun-

do. A partir dessa consideração, parte-se para a concepção de diferenciação 

funcional da sociedade, por meio de seus diferentes sistemas sociais.24  

 

Assim, a terceira abordagem se sustenta sobre quatro variantes dis-

tintas da teoria sociológica. Em primeiro lugar ela vai lançar mão das 

 
23 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 24-26. 

24 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 6. 
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teorias gerais da diferenciação social25, que fazem da constituição interna 

dos sistemas sociais parciais um problema central. Se assenta também 

sobre uma sociologia especial (sociologia da constituição)26, sobre a teo-

ria do Private Government27 e sobre o conceito de constitucionalismo 

social28.  

Então essa teoria sociológica da constituição pretende ligar as análi-

ses histórico-empíricas do fenômeno constitucional com perspectivas 

normativas. E o fato dessa teoria não postular a questão constitucional 

apenas em relação a politica e ao direito é o que torna ela tão singular, 

pois ela vai nos diversos âmbitos da sociedade.  

Essa teoria vai modificar de forma radical a formulação do proble-

ma, pois a questão vai além do direito internacional publico, engloba 

outros sistemas parciais autônomos a sociedade mundial. As teorias soci-

ológicas mencionadas poderão oferecer um “novo impulso para essas 

questões que tem renovada urgência nas atuais tendencias globalizantes 

e privatizantes"29. Essas teorias (Elas) vão questionar as premissas fun-

damentais do debate atual sobre constituições transnacionais e vão 

substituir por novas premissas, identificando novos tipos de questões, 

outras formulações e outras consequências práticas. 

Na tentativa de responder no constitucionalismo social uma solução 

para a fragmentação constitucional, Teubner30 aponta pela existência de 

uma constitucionalização híbrida:  

 
25 Explicando: “As teorias sociológicas gerais da diferenciação social, na tradição de Emile Durkheim, Georg 
Simmel, Max Weber, Talcott PArsons, Pierre Bourdieu e Niklas Luhmann conferem outro sentido à pergunta: pode 
a constituição estatal servir como constituição de toda a sociedade ou cada âmbito social parcial dispõe de 
constituições próprias?”. TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na 
globalização. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 26-27. 

26 THORNHILL, Chris. A Sociology of Constitutions. Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological 
Perspective. New York: Cambridge University Press, 2011. p. 177-208. 

27 Desenvolvida por Philip Selznick. SELZNICK, Philip. Law, Society and industrial justice. New York, 1969. 

28 Explicando: “O conceito de societal constitucionalismo (em oposição a um estrito political constitucionalism) foi 
desenvolvido por David Sciulli”. TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na 
globalização. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 27. 

29 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 24-26. 

30 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização.  

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 101. 
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Requer-se, aqui, uma “constitucionalização híbrida”; que forças sociais ex-

ternas, ou seja, normatizações jurídicas e contrapoder da “sociedade civil” 

que se constituem paralelamente aos meios de poder estatal e advém de ou-

tros contextos – dos meios de comunicação em massa, das discussões 

públicas, dos protestos espontâneos, dos intelectuais, movi- mentos sociais, 

ONGs, sindicatos, profissões e suas organizações –, gerem uma pressão tão 

massiva sobre os sistemas funcionais expansionistas que são criadas autoli-

mitações internas que real- mente funcionam.  

 

Essa proposta se dá com base nos ponto de irritação que acabam se 

transformando em possibilidade de evolução do sistema, “o objetivo, na 

proposta de Teubner, é fazer com que impulsos externos (políticos, jurí-

dicos e sociais) culminem em mudanças na constituição interna dos 

diferentes sistemas; algo próximo do que Luhmann concebe por irrita-

ção”31.  

Nesse sentido, Bernardo Leandro Carvalho Costa e Leonel Severo 

Rocha32, discorrem expondo que: 

 

Inicialmente, cabe destacar que o conceito de Constituição trabalhado por 

Teubner em um primeiro momento se aproxima do conceito de autopoiese 

na Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann. A partir dessa concepção, é ba-

seada a afirmação de que existem diversas constituições independentes dos 

sistemas da política e do Direito na ordem global. Todavia, ao expressar o 

que entende por Constituição, avançando para além do conceito de autopoi-

ese de Luhmann, Teubner afirma que um dos pressupostos para a existência 

de uma Constituição em sentido estrito é a produção de instituições de liga-

ção (acoplamento estrutural) entre a normatização produzida em cada um 

dos diferentes sistemas que ambicionam a formação de uma Constituição e o 

âmbito social. 

 

 
31 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 15. 

32 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho; ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: Cenários atuais da Teoria Constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 34, n. 1, p.1-26, jan./jun. 2018. p. 15-16. 
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Contudo, Teubner aponta que é necessário retomar o conceito de 

Constituição desenvolvido na Teoria do Sistemas Sociais de Luhmann33, a 

fim de que se contribuir para o desenvolvimento de “identidade e auto-

nomização da politica na ordem mundial” partindo de reflexões que 

possibilitam a formação de normas secundárias34 ou um metacódigo 

híbrido que conduz na formação de constituições globais35. Dessa forma, 

consequentemente, justifica-se a abertura do tópico 2 no presente texto, 

para justamente melhor discorrer e apresentar as premissas questioná-

veis. 

 

2 Premissas questionáveis 

 

Teubner36 menciona no final do capitulo um do livro “Fragmentos 

Constitucionais: Constitucionalismo Social na Globalização” algumas 

premissas questionáveis que vão conduzir a discussão em torno do cons-

titucionalismo transnacional para uma direção errada, sendo a primeira 

acerca do constitucionalismo social ser um problema genuíno da globali-

zação. Explicando: para Teubner o constitucionalismo social não tem o 

inicio do seu problema propriamente com o advento da globalização. 

Sendo a responsabilidade atribuída a debilidade típica da politica interna-

cional pelos caos desordenado dos espaços globais.  

Assim, existem três fenômenos em um primeiro plano de responsa-

bilidade: 1) “a desconsitucionalização do estado nacional que é 

desencadeada pelo deslocamento de funções de governo para o âmbito 

transnacional e pela assunção de parte dessas funções por atores não 

estatais”; 2) “os efeitos extraterritoriais da atuação dos estados nacionais 

que permitem o surgimento de um direito que carece de legitimação 

 
33 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. p. 545-588. 

34 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 195. 

35 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 198. 

36 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 31-46. 
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democrática”; e, 3) “a inexistência de mandato democrático para a go-

vernance transnacional”37.  

Então a problemática não vai se iniciar com o advento da globaliza-

ção, pois, para Teubner38, ela já está “presente desde a fragmentação do 

todo social e autonomização desses fragmentos no auge do Estado Naci-

onal”. Os responsáveis pela nova problemática constitucional são: a 

fragmentação da sociedade mundial; a desformalização de suas estrutu-

ras jurídicas; as novas formas de direcionamento da sociedade mundial; 

e, a questionável legitimidade da nova global governance.  

O debate atual também é composto por algumas falácias, sendo 

uma delas o vazio constitucional. Teubner explica que a ideia de que 

embora o constitucionalismo moderno tenha conseguido se estabelecer 

em quase todos Estados Nacionais, ele estaria sendo enfraquecido pela 

transferência de atividades do Estado Nacional para organizações, regi-

mes e redes transnacionais e aí reinaria um vazio constitucional, sendo 

essa uma ideia que se trata de uma “falácia que pode ser corroborada 

empiricamente”39 e que os estudos de direito internacional sobre a cres-

cente relevância de normas constitucionais no âmbito transnacional 

comprova a ausência do vazio constitucional.  

Na verdade não há um vazio, mas instituições constitucionais de 

grande densidade no espaço transnacional que se tornam parte de uma 

nova ordem mundial em radical transformação. E por isso a nova ques-

tão constitucional precisa de uma segunda reformulação, pois não está 

em jogo a construção inicial de uma nova constituição em uma globali-

dade desconstitucionalizada, mas sim a reforma fundamental de uma 

ordem constitucional transnacional que já existe.  

 
37 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 31. 

38 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 32. 

39 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 35. 
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Outro equivoco é com base no qual o debate atual subestima a radi-

calidade de uma constitucionalização social. Teubner40 aponta que 

constituições transnacionais de setores parciais não se empenham em 

buscar por um equilíbrio estável, mas, antes perseguem um desequilíbrio 

dinâmico entre desenvolvimentos contraditórios (da autonomização e 

limitação funcional de sistemas parciais). Então a questão não é construir 

do zero, mas reformar os fundamentos de uma ordem constitucional já 

existente, tendo uma urgência na limitação de externalidades negativas 

das dinâmicas sociais que são liberadas por regras constitucionais politi-

co-jurídicas. 

Os escândalos expostos de violações de direitos humanos por em-

presas transnacionais são habitualmente tratados como um problema de 

“eficácia horizontal” de direitos fundamentais estatais41. Esse pensamen-

to perde de vista a problemática dos direitos fundamentais em contextos 

sociais, pois fixa no Estado (apenas) a obrigação de coibir violações de 

direitos fundamentais que são perpetradas por atores privados transna-

cionais. Isto é feito como se esta fosse uma questão de poder político dos 

Estados de definir se os direitos fundamentais valem nos espaços sociais 

e como eles devem ser protegidos. Acaba gerando um estado-centrismo, 

e o mais significativo equivoco do estado-centrismo consiste em tratar a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais como um problema de 

poder social, o que os leva a perder de vista a verdadeira função da eficá-

cia horizontal, qual seja: limitar, por meios jurídicos, as tendências 

expansionistas dos sistemas sociais parciais.  

Então Teubner42 também levanta uma questão sobre a Redução da 

Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais aos Deveres de Proteção 

do Estado, e responde afirmando que no espaço transnacional não se 

 
40 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 37-42. 

41 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 42. 

42 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 42-44. 
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pode restringir o debate acerca da eficácia horizontal à função de defesa 

de direitos fundamentais, mas, sim, deve-se ir além, contra formas de 

coação social. Deve-se abordar o papel civil ativo dos direitos fundamen-

tais. 

Teubner43 aborda ainda a questão do preconceito unitarista de cons-

tituição. Para ele, tal situação acaba tendo reflexos na aplicação dela à 

sociedade mundial e afirma que quando se pretende manter fiel à ideia 

de uma constituição mundial a formula apenas pode ser a interligação 

das constituições próprias dos fragmentos globais entre elas mesmas, 

formando um direito constitucional de colisões. 

Por conseguinte o autor acaba propondo uma formula constitucio-

nal que vai além da filosofia política e do constitucionalismo, se baseia na 

sociologia e, assim, propõe uma teoria sociológica do constitucionalis-

mo44. Essa teoria tem como principal problemática a constitucionalização 

dos sistemas sociais parciais de uma sociedade funcionalmente diferenci-

ada. E se dá conectando análises histórico-empíricas do fenômeno 

constituinte/constituído com as perspectivas normativas dos diversos 

setores sociais.  

Considera, também, que a problemática constitucional dos âmbitos 

não-estatais foi ocultada pelos direitos fundamentais das constituições 

liberais que protegiam as liberdades individuais. E, que nos sistemas 

totalitários houve o inverso, pois, ao invés de ignorar os sistemas sociais, 

eles acabaram tirando a autonomia, politizando os setores privados com 

as seguintes estratégias, que são: 1) organizar os demais sistemas sociais 

e 2) sincronizar a favor da política estatal vigente, como um todo partidá-

rio.45  

 
43 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 44-45. 

44 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 45. 

45 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 46. 
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Então, essa dupla estratégia acabou paralisando as tendências46 

crescentes, adaptáveis e criativas dos sistemas sociais parciais. E conclui 

com a ideia de que um pluralismo constitucional deve reorientar a socie-

dade extremante fragmentada. Que os fragmentos constitucionais não se 

referem apenas a estas formações, o campo da sociologia das constitui-

ções abre a oportunidade para as lutas transnacionais. Assim, o olhar da 

sociologia para as constituições permite a multiplicação do paradoxo do 

poder constituinte e do poder constituído para o interior dos diversos 

sistemas sociais parciais. Indica a criação de uma identidade coletiva, que 

possa se autodescrever e cristalizar suas expectativas normativas.  

Essa identidade coletiva não prescinde de um grupo de indivíduos 

formalmente organizados, e sim, concretizam-se a partir da comunica-

ção47. Teubner, além disso, infere que: 

 

Uma teoria sociológica da constituição promete, ademais, ligar análises his-

tórico-empíricas do fenômeno constitucional com perspectivas normativas. 

Com seu auxílio, o Direito se torna sensível à articulação polifônica da auto-

nomia social, a qual ele certamente não somente liberta, mas também 

constitucionaliza, na medida em que responsabilidades (do ambiente) pas-

sam a ser sustentadas nas autonomias (sistêmicas).48  

 

As Ficções, as identidades e as memórias coletivas somadas ao pa-

radoxo do poder constituinte/poder constituído vão fornecer a peça-

chave para uma leitura onde a sociedade possa responder de modo res-

ponsivo a própria sociedade.  

Todavia, Teubner49 finaliza a argumentação acerca das premissas 

questionáveis afirmando que a sociologia das constituições pode auxiliar 

 
46 Tendências expansionistas: o constitucionalismo liberal acaba não preservando a autonomia dos sistemas sociais 
e o totalitário acaba orientando da forma como lhe interessa, e dessa forma, o Estado Social parece não suportas as 
tendências expansionistas. TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na 
globalização. São Paulo: Saraiva, 2016. 

47 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 45-46. 

48 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 27. 

49 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 46. 
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na identificação da ameaça a integridade das culturas regionais tradicio-

nais com a leitura da tendência expansiva dos sistemas sociais parciais. E 

dai surge a necessidade de observar os conflitos que colocam em movi-

mento protestos espontâneos, movimentos sociais e resistências 

organizadas (como exemplo: a proteção dos conhecimentos tradicionais 

da cultura indígena).  

Assim, o constitucionalismo social tem como objetivo uma susten-

tabilidade intensiva e pretende estender essa compreensão de 

sustentabilidade aos diversos sistemas sociais parciais. O equilíbrio das 

diferentes racionalidades liberadas na sociedade só pode ser sustentado 

se alicerçado nos processos reflexivos que irritam as próprias racionali-

dades, em suma, na politização interna dos setores sociais em defesa do 

ambiente natural, social e humano. 

 

Conclusão 

 

A que se entende, Gunther Teubner atentou-se a apresentar qua-

dros atuais da teoria constitucional ante a carência da teoria tradicional 

do constitucionalismo para enfrentar problemáticas de ordem mundial e 

atual.  

O autor exibe que a formação de subsistemas autopoiéticos partindo 

de racionalidade própria denominado de constituições, apresentando sua 

perspectiva de fragmentação constitucional no normativismo do Estado 

Nacional focando em questões que envolvem Direito e Política na tomada 

de decisões que desvalorizam as normas tradicionais. 

Gunther Teubner apresenta uma formula constitucional baseada na 

sociologia, onde o principal problema é a constitucionalização dos siste-

mas sociais de uma sociedade funcionalmente diferenciada. 

Assim, apresenta as premissas questionáveis que conduzem a dis-

cussão em torno da direção errada do constitucionalismo transnacional e 

apresenta sua hipótese a problemática da fragmentação constitucional 

que é o constitucionalismo híbrido. 
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Contudo, o autor pretendeu apresentar um novo cenário da teoria 

constitucional, enfatizando a problemática da fragmentação constitucio-

nal e a superação do modelo de constitucionalismo clássico que centraliza 

nos Estados Nacionais, propondo a constituição híbrida como alternativa 

ao novo cenário da teoria constitucional. 
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Do nacional ao transnacional: 

observações sobre o fenômeno da constitucionalização sob a 

ótica do Societal Constitutionalism de Günther Teubner 

 

Natascha Anchieta 1 

 

 

Introdução 

 

Bastante conhecida é a ideia de que a Constituição é “o estatuto ju-

rídico do político” (Canotilho) ou até mesmo “o estatuto político do 

jurídico”. Embora, na tradição do Direito Constitucional, exista uma 

infinidade de perspectivas responsáveis ora por ligar, ora por separar 

direito e política na definição de Constituição2, é inegável que a aborda-

gem da Constituição como elemento de ligação entre o jurídico e o 

político é bastante comum. Isso, contudo, não significa que estejamos 

diante de uma explicação conceitualmente clara e precisa. Resumir a 

Constituição a uma espécie de aglutinação entre o jurídico e o político em 

nada contribui para o seu estudo.  

Para fugir desse senso comum, adotaremos, neste ensaio, a compre-

ensão oferecida pela Teoria dos Sistemas Sociais, que vê o direito e a 

 
1 Doutoranda em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Pós-graduada pela Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul (AJURIS). Professora de cursos de Pós-graduação em 
Direito Processual Civil, Direito Civil, Bancário e do Consumidor, no Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
Professora e coordenadora de cursos de extensão (UNISINOS, OAB de Canoas, OAB de Novo Hamburgo, OAB de 
Caxias do Sul). Membro efetivo da ABDPro - Associação Brasileira de Direito Processual. Membro efetivo do 
Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Sócia do escritório Raatz & Anchieta Advocacia. 

2 Para um panorama amplo do tema, ver BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação difícil. Luna 
Nova. N. 61. São Paulo, 2014. Disponível em < http://bit.ly/2N7TGWV>. Acesso em 01/11/2019. 
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política como sistemas parciais autônomos e, portanto, operativamente 

fechados. A perspectiva sistêmica parte da ideia da sociedade “como um 

amplo sistema que abrange toda a comunicação possível no mundo” e 

que, por sua vez, é diferenciada funcionalmente em diversos sistemas 

sociais parciais3.   

Na verdade, o próprio conceito de sistema parte de um paradoxo de 

base: “o sistema é a diferença resultante da diferença entre sistema e 

meio”4. Essa diferenciação funcional dos sistemas parciais sociais em rela-

ção ao seu meio (entorno) se dá mediante a comunicação (que é o próprio 

elemento diferenciador do sistema social em relação aos sistemas biológico 

e psíquico), de modo que “a operação realizada pelo sistema (operação de 

comunicação) efetua uma diferença, na medida em que uma operação se 

articula e se prende à outra de seu mesmo tipo, e vai excluindo todo o res-

to”5. Desse modo, um sistema social parcial constitui-se na medida em que 

se diferencia funcionalmente do ambiente (composto pelos demais sistemas 

sociais parciais) e formaliza seu próprio meio de comunicação6. Por isso, 

tem razão Thomas Vesting ao referir que os sistemas autopoiéticos somente 

podem existir no plural: apenas porque os sistemas sociais, em algum mo-

mento de sua história, começam a especificar as próprias operações e a 

processá-las somente de acordo com o seu respectivo código binário e com 

os programas que dele fazem parte que encontram um acesso próprio para 

o ambiente, como uma  espécie de “forma própria de processamento da 

complexidade desestruturada”7. 

 
3 COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de constituição e transconstituciona-
lismo: cenários atuais da teoria constitucional. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, v. 
34, n. 1; jan./jun. 2018, p. 6. Disponível em < http://bit.ly/36pGzYW>. Acesso em 01/11/2019. 

4 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 81. 

5 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 92. 

6 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 191. Acrescente-se que a diferenciação funcional do sistema é 
condição da sua própria reprodução (autopoiese): “através da diferenciação do sistema, em certa forma, o sistema 
se multiplica nele mesmo por meio de distinções sempre novas entre sistemas e entornos” LUHMANN, Niklas. 
GEORGI, Rafaelle de. Teoria de la sociedad. Tradução: Javier Torres Nafarrate. México: Universidade de Guadala-
jara, 1993, p. 281. 

7 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 150. 
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Nessa linha, para a Teoria dos Sistemas Sociais, direito e política são 

sistemas sociais parciais distintos, que operam com meios de comunica-

ção próprios (lícito/ilícito, no caso do direito; poder/não-poder na 

política). É justamente com o auxílio dos seus próprios códigos que as 

operações de cada sistema parcial são identificadas separadamente, de 

modo que os sistemas se reproduzem e, ao fazê-lo, decidem relativamen-

te a suas próprias fronteiras8.  

Por isso, se diz que os sistemas são operacionalmente fechados, vale 

dizer, “a autopoiese do sistema pode ser executada unicamente com suas 

próprias operações” e “a unidade do sistema pode ser reproduzida so-

mente com as operações do próprio sistema”. Dito de outro modo, “o 

sistema não pode operar em seu ambiente; portanto, não pode se ligar a 

seu ambiente usando as próprias operações do sistema”9. Consequente-

mente, é correto dizer que o fechamento operacional autopoiético do 

sistema jurídico “baseia-se num fechamento informacional (ou semânti-

co), mas não em hermetismo causal (autarquia)”. Ele designa a 

manutenção de estabilidade de um limite semântico, enquanto todas as 

outras comunicações e todos os outros eventos permanecem insignifican-

tes, de modo que a comunicação jurídica somente existe no sistema 

jurídico e não se faz presente em nenhuma outra parte10.  

Justamente por isso, a teoria sistêmica lança mão do arrojado con-

ceito de “acoplamento estrutural” para dar conta das “relações entre 

sistema e ambiente”. Com efeito, “fala-se de acoplamentos estruturais 

quando um sistema supõe determinadas características de seu ambiente, 

nele confiando estruturalmente”, de modo que, mediante estruturas 

restritivas – já que o acoplamento é uma forma constituída por dois la-

dos, que inclui o que é acoplado e exclui o que não é, evitando-se que 

dados existentes no meio possam definir, conforme as próprias estrutu-

ras o que acontece no sistema – facilita-se a influência do ambiente sobre 

 
8 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 482. 

9 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 488. 

10 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 137. 
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o sistema11. Contudo, o sistema mantém-se autônomo. Ele mantém-se 

operativamente fechado a partir do seu próprio meio de comunicação12. 

Os aportes oferecidos pela teoria sistêmica – notadamente as obser-

vações de Gunther Teubner acerca do societal constitutionalism na 

globalização – apresentam-se como um excelente referencial para a com-

preensão do fenômeno constitucional, tanto no âmbito nacional, quanto 

no âmbito transnacional. Desse modo, tendo como base o pensamento de 

Teubner e as contribuições de outras referências da teoria dos sistemas 

sociais, como Niklas Luhmann, Thomas Vesting e Alberto Febbrajo, bus-

caremos, neste ensaio, realizar uma abordagem acerca do conceito de 

Constituição, partindo do cenário nacional (e, portanto, da noção políti-

ca-jurídica e jurídico-política de Constituição) para, num segundo 

momento, enfrentar o problema da constitucionalização dos sistemas 

sociais parciais globais. Contudo, cabe adiantar que as duas abordagens 

(nacional e transnacional) em boa medida se complementam, justamente 

porque algumas das questões suscitadas para a análise da Constituição 

nacional servirão de apoio para a abordagem transnacional, assim como 

questões suscitadas para a análise do constitucionalismo transnacional 

servirão para melhor elucidar a noção da Constituição dos Estados naci-

onais.  

 

1 A constituição como acoplamento estrutural entre o sistema social 

parcial do direito e o sistema social parcial da política 

 

 
11 Nesse sentido, LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 131, 
LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 489. 

12 Por exemplo, “o acoplamento que o cérebro realiza com o meio ambiente ocorre através dos sentidos da visão e 
dos ouvidos, os quais, por sua vez, têm possibilidades muito reduzidas de contato com o meio (estreita gama de 
cores, para a visão; cota de decibéis, para os ouvidos). Graças a essa especificação, o sistema não está sobrecarrega-
do pelo exterior, e pode processar efeitos que levam ao surgimento de estruturas complexas no cérebro. Portanto, a 
um espectro reduzido para fora corresponde uma enorme capacidade de criação de estrutura para dentro: elevada 
capacidade de avaliação, a partir da seleção de própria irritabilidade de que o sistema dispõe. O mecanismo de 
cérebro acontece em total acordo com o encerramento operativo, significando, portanto, que o próprio sistema não 
possa se colocar em contato com o meio ambiente, a não ser que recorra a processos fotoquímicos e de ondas 
acústicas para produzir informação mediante capacidades próprias, que não podem ser importadas do meio” 
LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 132.  
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O já mencionado conceito de “acoplamento estrutural”, torna-se ex-

tremamente importante para o Direito, na medida em que, sob a ótica da 

Teoria dos Sistemas Sociais, a Constituição é o resultado de um acopla-

mento estrutural entre o sistema social parcial do direito e o sistema 

social parcial da política, o que garantiria a ocorrência de irritações recí-

procas entre os dois sistemas parciais sem que isso venha a significar que 

o sistema político e o sistema jurídico compõem um único sistema. Tor-

na-se, assim, possível compreender a Constituição numa perspectiva 

política-jurídica sem que os sistemas sociais da política e do direito per-

cam sua autonomia, a qual, conforme referido na introdução, tem a ver 

com a autonomização do próprio meio de comunicação de cada sistema 

social parcial. 

Nesses termos, refere Luhmann, que, para o sistema jurídico, a 

Constituição é uma lei suprema; para o sistema político, é um instru-

mento político (no sentido de política instrumental – modificadora de 

decisões – e de política simbólica – não modificadora de decisões). Essas 

“duas versões” da Constituição embora pareçam se contradizer semanti-

camente tornam-se compatíveis em razão do fechamento operativo dos 

sistemas sociais parciais do direito e da política. Desse modo, “é possível 

que se desenvolvam separadamente o sentido jurídico e o sentido político 

da Constituição, o que se torna patente num incremento da irritação 

recíproca”13.  

Um bom exemplo dessa abordagem, no Direito brasileiro, é a dou-

trina de Marcelo Neves, para quem “através da Constituição como 

acoplamento estrutural, as ingerências da política no direito não mediati-

zadas por mecanismos especificamente jurídicos são excluídas, e vice-

versa”. Assim, para o referido autor, a Constituição serve “à interpene-

tração (e mesmo à interferência) de dois sistemas auto-referenciais, o 

que implica, simultaneamente, relações recíprocas de dependência e 

 
13 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 529. 
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independência, que, por sua vez, só se tornam possíveis com base na 

formação auto-referencial de cada um dos sistemas”14. 

Trata-se, consequentemente, da capacidade interna do sistema de 

re-entry, o que significa dizer que o ambiente, em sistemas autopoiéticos, 

somente pode ser considerado relevante em razão de contribuições pró-

prias do sistema, ou seja, em razão das próprias possibilidades 

informacionais do sistema. Significa dizer que “o sistema autopoiético 

dispõe da possibilidade de refletir ou copiar o ambiente para dentro de si, 

conforme suas próprias possibilidades comunicativas, da capacidade de 

permitir que a distinção volte a entrar naquilo que ela mesmo distin-

guiu”. Tal capacidade de re-entry também é identificada pelos conceitos 

de autorreferência e heterorreferência, ou seja, a partir da “aptidão do 

sistema para incorporar em si mesmo a diferença entre sistema (autorre-

ferência) e ambiente (heterorreferência) e de poder observar-se no nível 

de segunda ordem com o auxílio dessa distinção”. Consequentemente, no 

tocante à codificação binária (direito/não-direito), resulta dessa distinção 

que “a remissão a um saber externo somente pode produzir efeitos atra-

vés do nível da programação do código, das leis, das normas jurídicas e 

das jurisprudências”15.  

Tudo isso pode ser bem sintetizado no exemplo, utilizado por Karl 

Heinz Ladeur e citado por Vesting, do cego que utiliza uma bengala para 

testar a estabilidade do ambiente que o cerca, verificando se ele oferece 

solidez suficiente para que continue se movimentando e que, com o auxí-

lio da codificação binária estável/instável, constrói um sistema de 

orientação operacionalmente fechado ao conectar, umas às outras, as 

percepções que faz ao tatear seu ambiente. Do mesmo modo, diz Thomas 

Vesting, “aquilo que o sistema observa como realidade não é a realidade 

como tal, mas sempre somente aquilo que se apresenta como realidade 

de acordo com a codificação própria ao sistema”. Essa visão “limitada” 

 
14 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Democrático de Direito a partir de 
Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 98-99. 

15 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 147-148. 
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sobre o mundo tem suas vantagens, pois – assim como para o subsiste-

ma social do direito –  “o cego percebe que a bengala, quando manejada 

com habilidade, possibilita uma boa orientação, ou seja, garante uma alta 

sensibilidade em relação ao ambiente”. E é justamente em razão do fe-

chamento do sistema e da utilização de apenas uma diferença 

(estável/instável) – o que no direito corresponderia ao código direi-

to/não-direito – “que o cego consegue identificar rapidamente modelos 

repetitivos e, assim, esboçar um ‘mapa territorial’ relativamente comple-

xo de seu ambiente”16.  

  

2 O Societal Constitutionalism de Gunther Teubner e suas 

repercussões na compreensão da constituição dos estados nacionais 

e dos regimes transnacionais 

 

Atualmente, diversos autores que partem do referencial da teoria 

sistêmica têm procurado enfrentar o problema do constitucionalismo em 

um cenário global. Por outro lado, nessa mesma perspectiva, tem-se 

destacado também estudos relacionados à sociologia do constituciona-

lismo. Nesse sentido, trabalharemos o pensamento de Gunther Teubner, 

cuja teoria do gesellschaftlicher Konstitutionalismus ou Societal Consti-

tutionalism (o que pode ser compreendido como constitucionalismo da 

sociedade)17 procura enfrentar a existência de “constituições não estatais 

no âmbito transnacional a partir de uma perspectiva sociológica e jurídi-

ca”18. Para tanto, ele questiona qual conceito de constituição é adequado 

 
16 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 149. 

17 É comum que se utilize a expressão “constitucionalismo social” para fazer referência ao pensamento de Teubner. 
Porém, conforme advertência constante na tradução de sua obra para o português, deve-se ler o termo “social” 
como “(algo) relativo ou pertencente à sociedade, não se confundindo com ‘social’ no sentido de prestações sociais, 
Estado social ou algo do gênero”.  Nota do tradutor em TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: 
constitucionalismo social na globalização. Coordenação de Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 21. 
Para um inventário acerca das ideias de Teubner a respeito do tema, ver COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. 
ROCHA, Leonel Severo. Fragmentos de constituição e transconstitucionalismo: cenários atuais da teoria constituci-
onal. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, v. 34, n. 1; jan./jun. 2018, p. 6. Disponível 
em < http://bit.ly/36pGzYW>. Acesso em 01/11/2019. 

18 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 21. 
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para o novo contexto transnacional, desenvolvendo, ao longo de sua 

obra, algumas premissas a fim de questionar e justificar a possibilidade 

de que tanto coletividades políticas em sentido estrito quanto sistemas 

sociais parciais possam assumir um caráter constitucional. 

Em linhas gerais, a preocupação de Teubner decorre da constatação 

de que diversos sistemas sociais parciais da atualidade (economia, comu-

nicação em massa, saúde, etc.) produzem e liberam energias sociais para 

além do Estado Nacional, não estando, pois, adstritos a territórios dentro 

da noção clássica de Estado. Consequentemente, propugna a possibilida-

de de um Constitucionalismo além do Estado, tendo em vista que (i) os 

problemas constitucionais se situam fora das fronteiras do Estado Nacio-

nal, em processos políticos transnacionais, e, ao mesmo tempo (ii) fora 

do setor político institucionalizado, vale dizer, em setores “privados” da 

sociedade mundial19.  

Numa perspectiva bastante semelhante, Alberto Febbrajo procura 

sintetizar um quadro não mais estadocêntrico, no qual o Direito e a polí-

tica constituem somente “uma parte da cabine de comando da sociedade 

moderna”. Desse modo, tornar-se-ia urgente “levar em consideração a 

não sempre convergente ação exercitada no nível transnacional das 

‘Constituições’ paralelas que não têm exclusivamente caráter jurídico-

político, mas assumem também caráter econômico, religioso e científi-

co”20.  

Trata-se, portanto, de afastar uma visão meramente estatalista do 

constitucionalismo – ou seja, que limita o constitucionalismo ao acopla-

mento estrutural entre o direito e a política – e questionar a possibilidade 

da existência de sistemas sociais parciais, distintos do direito e da políti-

ca, com características de constituição e, além disso, se regimes 

transnacionais estariam sujeitos a uma constitucionalização para além de 

uma mera juridificação. Para enfrentar essas questões, Teubner – desde 

 
19 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 24. 

20 FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do constitucionalismo: constituição e teoria dos sistemas. Curitiba: Juruá, 2016, 
p. 102. 
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uma perspectiva sociológica do constitucionalismo – elabora quatro tes-

tes de qualidade para que normas de regimes transnacionais possam 

valer como normas constitucionais21, quais sejam: 

 

1- Funções constitucionais: os regimes transnacionais formam normas que 

exercem funções que vão além daquelas meramente regulatórias e de re-

solução de conflitos e assumem funções constitucionais em sentido 

estrito, a saber, a função de ‘regras constitutivas e regras limitativas’? 

2- Âmbitos constitucionais: é possível identificar, de forma comparativa, o 

jogo recíproco entre processos políticos organizados e a formação espon-

tânea da opinião na esfera pública, algo que é regulado no âmbito 

organizacional das constituições estatais, também nas diferentes arenas 

de constitucionalização nos regimes – jogo recíproco, este, cuja normati-

zação é essencial para um constitucionalismo democrático? 

3- Processos constitucionais: as normatizações jurídicas nos regimes cons-

troem uma conexão suficientemente densa com seu contexto social no 

sentido de uma nomic community de modo comparável àquela conexão 

que as normas constitucionais do Estado nacional têm em relação com a 

nomic community da política? 

4- Estruturas constitucionais: os regimes são capazes de formar as estrutu-

ras constitucionais tidas como típicas dos contextos dos Estados 

nacionais, especialmente as conhecidas hierarquias de normas e suas ga-

rantias institucionais?22 

 

Contudo, ao desenvolver sua teoria com foco em sistemas parciais 

sociais transnacionais, Teubner vale-se, constantemente, de exemplos e 

comparações com o sistema social parcial da política. A vantagem da 

abordagem realizada por Teubner, no que interessa para o presente en-

saio, é que, embora focada nos regimes transnacionais, ela oferece um 

excelente referencial e permite que se faça o mesmo para que se tenha 

uma melhor compreensão do sistema social da política. Dito de outro 

modo, o empreendimento teórico de Teubner serve tanto para uma me-

lhor compreensão das Constituições dos Estados nacionais – e, desse 

 
21 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 145. 

22 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 145-146. 
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modo, para relevar os caracteres da constituição política – quanto para a 

construção de um projeto de “constitucionalismo social” no âmbito 

transnacional. 

Inclusive, é importante destacar, que o terceiro dos quatro testes de 

qualidade desenvolvidos por Teubner envolve, justamente, a existência 

de um sistema social parcial global reflexivo e seu acoplamento estrutu-

ral com o sistema social parcial do direito, o que daria origem a uma 

Constituição (o que, obviamente, garantiria a autonomia dos dois siste-

mas parciais tal como já se discorreu acerca do acoplamento entre direito 

e política). Portanto, fazendo um paralelo entre a teoria desenvolvida por 

Teubner para explicar a constitucionalização de sistemas sociais parciais 

globais e o sistema social parcial da política, tem-se que o acoplamento 

estrutural entre política e direito seria apenas um dos elementos necessá-

rios para que se possa falar em Constituição no seu sentido genuíno. A 

partir dessa perspectiva, a observação de outros elementos necessários, 

para que se possa falar na constitucionalização de um sistema social 

parcial, aplicados ao sistema político (impostos pelo teste de qualidade 

referenciado por Teubner), nos permitirá melhor compreender o próprio 

significado da Constituição estatal, bem como entender a dimensão polí-

tica do processo. Nesse ponto, interessa mais detidamente aquilo que 

Teubner denomina de “funções constitucionais”. 

Segundo Teubner, o primeiro teste de qualidade para que as nor-

mas desenvolvidas no âmbito dos regimes transnacionais possam valer 

como normas constitucionais (o que, cabe adiantar, dependerá, dentre 

outros fatores, da reflexividade desse sistemas social e do seu acoplamen-

to estrutural com o sistema social parcial do direito) é que elas 

materializem o exercício de funções constitutivas e limitativas, indo além, 

portanto, de normas meramente regulatórias. Essas duas funções são 

nominadas por ele de funções constitucionais23. 

 
23 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 145-146. 
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Com efeito, sob a perspectiva transnacional, os sistemas sociais par-

ciais exercem uma função constitutiva, quando asseguram a autonomia 

de seus próprios meios de comunicação – vale dizer, regulam a abstração 

do seu meio de comunicação unitário (por exemplo, dinheiro, poder, 

conhecimento, direito) em escala global. Contudo, essa função não é 

característica exclusivamente dos sistemas sociais parciais globais. Teub-

ner refere que, do ponto de vista da teoria dos sistemas, também as 

constituições políticas dos Estados nacionais (e aqui o termo é utilizado 

para analisar o sistema social da política abstraindo o seu posterior aco-

plamento estrutural com o sistema social do direito) “assumem a função 

constitutiva de dar suporte à autonomia da política adquirida na moder-

nidade frente a fontes ‘externas’ de poder, como aquelas religiosas, 

familiares, econômicas e militares, na medida em que elas formalizam o 

meio de poder ‘próprio’ da política”24. Na verdade, a formalização do 

próprio meio de comunicação é, como já referido, o elemento que pro-

porciona o fechamento do sistema e seu próprio crescimento, razão pela 

qual ele é essencial para que se possa falar em autonomia do sistema 

social parcial. Trata-se, grosso modo, da mencionada diferenciação fun-

cional do sistema em relação ao ambiente. 

O problema é que – notadamente no caso dos sistemas sociais par-

ciais globais, os quais se encontram desimpedidos das restrições dos 

Estados Nacionais – verifica-se uma maximização dos seus programas, 

uma espécie de “peculiar compulsão de automaximização da autopoi-

ese”25 como resultado da diferenciação funcional. Com efeito, seria 

possível identificar dinâmicas que aceleram espirais de crescimento de 

um setor social de tal modo que elas se tornam destrutivas com outras 

dinâmicas sociais, com a racionalidade global de toda a sociedade e com 

 
24 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 146. 

25 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 152. 
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sua própria autorreprodução26. É justamente diante desse quadro – co-

mum tanto a sistemas sociais parciais globais quanto aos sistemas sociais 

identificados nos Estados nacionais, como é o caso da política – que 

Teubner fala de função constitucional limitativa. 

Na verdade, tomando a questão sob a perspectiva sociológica, trata-

se mais propriamente de uma espécie de autolimitação, justamente por-

que limitações às compulsões de crescimento social somente podem ser 

realmente eficientes dentro da lógica do próprio sistema (de acordo com 

o seu próprio meio de comunicação). E, nessa perspectiva, os exemplos 

históricos trabalhados por Teubner com base no sistema social parcial da 

política servem muito bem para o desenvolvimento do ponto de vista 

abordado neste ensaio.  

Teubner denomina de “momento constitucional” a experiência de 

crise imediata, que ocorre quando a energia social liberta de um deter-

minado sistema social parcial apresenta consequências destrutivas, as 

quais, no entanto, somente podem ser superadas por uma reflexão auto-

crítica e pela decisão de autolimitação27. Com isso, quer-se dizer que os 

meios de autolimitação devem ser gerados pelo próprio sistema social: 

“as compulsões endógenas de crescimento somente podem ser combati-

das como inibidores de crescimento também endógenos”. Por isso, 

intervenções externas – vindas de outros sistemas sociais parciais – so-

mente podem atuar como irritações para a automodificação do próprio 

sistema social28.  

 
26 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 156-157. 

27 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 158-159. 

28 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 162. Registre-se, com Luhmann, que “irritação (perturbação, 
estimulação) significa, portanto, desenvolver o processamento de informação que só pode se realizar dentro do 
sistema. Na consciência, por exemplo, sob a forma de reflexão ou rejeição da percepção da irritação; ou na comuni-
cação, na medida em que a perturbação só pode ser tratada sob a  forma de palavras que, como tais, não existem 
no meio, e tampouco têm a garantia de poder desenvolver o sistema e conservá-lo ativo; portanto, o sistema pode 
reagir à irritação, igualmente com aceitação ou rejeição” LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 139. 
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O modelo histórico exemplar dessa empreitada paradoxal, consis-

tente em “submeter sua própria expansão a limites colocados por si 

mesma” é, segundo Teubner, o sistema social parcial da política. Daí a 

metáfora, por ele utilizada, de que somente o Belzebu pode exorcizar o 

Diabo! Por sinal, as Constituições dos Estados Nacionais seriam, nessa 

linha, uma perfeita lição acerca do modo pelo qual um sistema social 

provido dos seus próprios meios internos, pode limitar suas próprias 

possibilidades comunicativas29.  

No caso das revoluções liberais do século XVIII, verifica-se que a po-

lítica, após tendências expansionistas destrutivas, se autolimitou ao fixar 

a separação de poderes e direitos fundamentais nas constituições políti-

cas30. Essa autolimitação, porém, não se constitui num resultado 

automático de imperativos funcionais, mas surge como resultado de 

irritações advindas de outros sistemas sociais, sem, com isso, caracteriza-

rem-se como intervenções externas do meio ambiente sobre o sistema.  

Nesse sentido, “como contramovimento ao absolutismo político do início 

do período moderno, a divisão do poder político devia estilhaçar o poder 

absoluto e domar os pedaços do poder por meio de controles recíprocos”. 

Do mesmo modo, “princípios de Estado de Direito colocavam fronteiras 

normativas ao poder arbitrário do soberano”. Tais exemplos de autolimi-

tação foram gestados na perspectiva comunicativa do próprio sistema 

político (poder/não poder), não se tratando, pois, de engenhosidades 

exógenas criadas por outros sistemas sociais parciais capazes de romper 

com a própria autonomia do sistema. 

A abordagem realizada por Teubner nos permite observar a dimen-

são política de uma série de temáticas presentes nas constituições dos 

Estados nacionais. Um bom exemplo disso é o processo, o qual, sob essa 

perspectiva, é claramente visualizado como um elemento de autolimita-

ção ou, dito de outro modo, um contrapoder. O movimento histórico que 

 
29 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 164. 

30 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 158-159, 164-165. 
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deu origem ao devido processo guarda notável similitude com as revolu-

ções liberais do século XVII e XVIII. No caso, irritações advindas de 

sistemas sociais parciais como a religião, a economia e o direito conduzi-

ram à autolimitação do sistema político mediante o estabelecimento de 

contrapoderes, dentre eles a regra de autolimitação no sentido de que os 

homens livres que não seriam privados de sua liberdade ou dos seus 

bens senão através de um julgamento na forma legal realizado por seus 

pares ou conforme a lei do reino, que, posteriormente, redundou na 

cláusula do due process of law31.  

Os dois marcos históricos mencionados – que redundaram no sur-

gimento do devido processo legal e dos direitos fundamentais de 

liberdade contra o Estado – fornecem o tom da dimensão política do 

processo: um contrapoder, um elemento de autolimitação do poder, uma 

tentativa, para usar a metáfora de Teubner, do Belzebu exorcizar o Dia-

bo32.  

E como fica o direito diante desse quadro? Seguindo o pensamento 

de Teubner – que nesse ponto, utiliza-se de alguns elementos da teoria 

de Luhmann – é pressuposto para uma constituição em sentido estrito 

que se produza um acoplamento estrutural de mecanismos reflexivos do 

direito com mecanismos reflexivos do sistema social em questão (o que 

redundaria numa espécie de dupla reflexividade, temática que será me-

lhor abordada no próximo item). Diante desse acoplamento estrutural, a 

constituição não se deixa reduzir nem ao fenômeno jurídico nem ao fe-

nômeno social, tratando-se de um fenômeno duplo de ligação entre dois 

processos reais. Com efeito, “na perspectiva jurídica, ela é uma produção 

de normas jurídicas secundárias entrelaçada de forma peculiar com es-

truturas basilares do sistema social; da perspectiva do sistema social 

constituído, ela é a geração de estruturas basilares da ordem social que, 

 
31 Sobre o tema, em perspectiva histórica, ver RAATZ, Igor. Processo, liberdade e direitos fundamentais. Revista de 
processo. Ano 44. Vol. 288. Fevereiro de 2019. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

32 Por sinal, a ideia de que o processo é uma espécie de contrapoder também já foi abordada por outra perspectiva 
de análise dos movimentos históricos de poder, como se pode verificar em DIETRICH, William Galle. O processo: a 
história natural do seu sufocamento. Empório do direito. Disponível em < http://bit.ly/2C87r1u>. Acesso em 
01/11/2019. 
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simultaneamente, informa o direito e é, por seu turno, normatizada por 

ele”33. 

O acoplamento estrutural entre o direito e o sistema social parcial 

em questão – no caso referido, o sistema social parcial da política – fun-

ciona como uma espécie de mecanismo adicional de fechamento do 

sistema social parcial. Assim, o acoplamento estrutural confere uma 

espécie de apoio estabilizador de normas jurídicas para a obtenção da 

autonomia do sistema social. Embora alguns sistemas sociais parciais 

praticamente dispensem esse apoio estabilizador (como é o caso, por 

exemplo, da ciência) outros, como a política, dele necessitam para que 

seus elementos constitutivos e limitativos não fiquem infensos as pró-

prias nuances do poder. Nesse caso, “a aplicação reflexiva de processos 

de poder sobre processos de poder não pode ser exposta à constante 

flutuação do poder propriamente dito”. Por isso, “normas jurídicas preci-

sam estabilizar as instituições reflexivas da aquisição do poder e do 

exercício do poder”34. Eis o acoplamento entre política e direito, que 

permite que instituições jurídicas possam ser observadas no e pelo sis-

tema jurídico e instituições políticas possam ser observadas no e pelo 

sistema jurídico.  

 

3 Elementos de um constitucionalismo transnacional na perspectiva 

de Gunther Teubner 

 

Conforme se verificou no item precedente, a abordagem realizada 

por Teubner acerca das funções constitucionais (constitutivas e limitati-

vas) no âmbito dos regimes transnacionais oferece uma série de 

exemplos e comparações que, em grande medida, auxiliam na compre-

ensão da Constituição dos Estados nacionais. Por isso, é possível falar em 

uma circularidade teórica entre o constitucionalismo nacional e o consti-

 
33 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 197. 

34 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 198-199. 
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tucionalismo transnacional: embora se ocupem de realidades distintas (o 

primeiro atrelado à noção de estatalidade e o segundo à supera-

ção/mitigação dos elementos basilares da teoria do Estado moderno) 

trabalham com referenciais comuns, razão pela qual a comparação entre 

eles afigura-se bastante frutífera.  

Voltado à questão das constituições sociais no cenário transnacional, 

cabe referir que o societal constitutionalism caminha, segundo Teubner, 

“sobre o precipício em uma linha tênue entre intervenções externas e 

autorregulação”35.  Fala-se, nessa perspectiva, de uma “constitucionaliza-

ção híbrida”, na medida em que forças externas – normatizações 

jurídicas e contrapoder da sociedade civil, constituídos fora dos meios do 

poder estatal, como é o caso dos meios de comunicação em massa, dos 

movimentos sociais, ONGs, etc. – gerem uma pressão massiva sobre os 

sistemas funcionais expansionistas ao ponto de que eles mesmos criem 

limitações internas que realmente funcionem. Vale dizer, autolimitações, 

que somente podem ser verdadeiramente eficientes dentro da lógica 

própria do sistema36. E aqui, por óbvio, já não se está mais a tratar das 

funções constitutivas e limitativas sob a ótica estatalista. 

Em linhas gerais, intervenções externas – advindas, pois, de outros 

sistemas sociais parciais – somente podem atuar como irritações para 

automodificação e autolimitação a partir do próprio meio de comunica-

ção intrínseco ao sistema social parcial. Como diz Teubner, “fight fire 

with fire, fight power with power, fight law with law, fight money with 

money”37. Nisso, tanto o sistema social parcial da política (acoplado ao 

Direito na formação das Constituições nacionais) quanto os demais sis-

temas sociais parciais (especialmente aqueles que atuam no âmbito 

transnacional) em nada diferem. Contudo, dada a especificidade de cada 

 
35 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 160. 

36 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 161. 

37 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 167. 
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sistema social parcial, tal abordagem permite um alargamento da noção 

de direitos fundamentais, os quais deixam de dizer respeito somente às 

relações de poder e passam a “controlar” cada meio de comunicação 

(dinheiro, influência social, verdade, direito, e assim por diante) tendente 

a colonizar outros setores sociais38. 

 Embora o desempenho de funções constitucionais (função constitu-

tiva + função limitativa) seja o primeiro passo para que se possa falar de 

constituições sociais no âmbito transnacional, é necessário, ainda, que 

tais regimes disponham de âmbitos constitucionais, ou seja, de ambientes 

de reflexão que interagem para a formação de decisões, formando, assim, 

um ambiente democrático a partir de um jogo recíproco entre um âmbito 

espontâneo e um âmbito organizacional-profissional. Trata-se, assim, de 

uma diferenciação interna presente nos sistemas sociais parciais, que 

pode ser exemplificada do seguinte modo: 
 

 
 

A diferença entre o âmbito espontâneo e o âmbito profissional-

organizacional, bem como o ajuste do equilíbrio precário entre eles – 

superando, assim, a tendência de que o âmbito organizacional subjugue o 

espontâneo aos seus próprios interesses – são pontos cruciais para uma 

constitucionalização dos sistemas sociais parciais globais. Isso porque 

estes possibilitam um aumento do potencial democrático para além das 

instituições democráticas tradicionais, oferecendo uma significativa me-

lhora nas possibilidades de controle do âmbito espontâneo sobre o 

 
38 TEUBNER, Gunther. GRABER, Christoph Beat. Arte e denaro: diritti constituzionale nella sfera privata. 
TEUBNER, Gunther. La cultura del diritto nell´epoca della gloibalizzazione: l´emerge delle constituzioni civili. 
Roma: Armando editore, 2005, p. 63. 
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âmbito organizacional39. É o caso, por exemplo, dos protestos ecológicos 

contra a política de empresas transnacionais danosas ao meio ambiente.  

Nesse caso, tem-se que a ocorrência de pressões do âmbito espon-

tâneo sobre o âmbito profissional-organizacional se dão dentro do 

mesmo sistema social parcial. Tratam-se, pois, de pressões de aprendiza-

gem, as quais podem ou não resultar na adaptação interna do âmbito 

profissional-organizacional. Tais pressões de aprendizagem constituem-

se por dois elementos: o elemento cognitivo e o elemento de pressão. 

Desse modo, o âmbito espontâneo fornece impulsos constitucionais de 

aprendizagem (por exemplo, a questão ambiental), os quais são conheci-

dos pelo âmbito profissional (o que, por si só, não obriga a sua 

adaptação) e, somados ao elemento de pressão (social e econômica) pode 

impactar no código das empresas (âmbito profissional-organizacional) 

como uma espécie de resposta ao âmbito espontâneo40. 

Cabe falar, ainda, de uma terceira arena constitucional, que se en-

contra ao lado do âmbito espontâneo e do âmbito profissional-

organizacional, qual seja, os centros de decisão dos sistemas funcionais, 

que podem ser encarados como uma espécie de subdivisão do âmbito 

profissional-organizacional. Assim, além de instituições que atuam de 

forma descentralizada (como, no caso da economia, os bancos privados), 

o âmbito profissional-organizacional seria constituído por centros de 

decisão, vale dizer, por instâncias de controle central responsáveis pelo 

autodirecionamento dos meios de comunicação dos sistemas (poder, 

dinheiro, direito, verdade, etc.) de modo a limitá-los, (como é o caso dos 

bancos centrais no sistema da economia). Também nesse ponto a consti-

tucionalização dos sistemas sociais parciais tem como missão normatizar 

instâncias, competências e procedimentos de reflexão interna41.  

 
39 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 167. 

40 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 176-179. 

41 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 180. 
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Indo além da identificação de funções constitucionais e de âmbitos 

constitucionais nos sistemas sociais parciais globais, Teubner questiona, 

para fins de uma genuína constitucionalização desses sistemas, se neles é 

possível identificar processos e estruturas genuinamente constitucionais, 

que permitam falar de uma constituição em sentido estrito. Na perspecti-

va trabalhada por Teubner, a constituição em sentido estrito pressupõe 

uma dupla reflexividade, ou seja, a reflexividade do sistema social parcial 

em questão somada à reflexividade do sistema social parcial do direito.  

A reflexividade dos sistemas sociais significa que eles operam um 

duplo fechamento, ou seja, um fechamento de primeira e segunda or-

dem. O fechamento de primeira ordem ocorre quando os sistemas sociais 

parciais ligam as operações produzidas por eles próprios, fazendo com 

que se separem do seu ambiente/entorno. Assim, o sistema da economia, 

por exemplo, opera com o código lucro/não-lucro e generaliza um meio 

de comunicação que é o dinheiro, desse modo se autonomiza frente aos 

demais sistemas. Por sua vez, o fechamento de segunda ordem ocorre 

quando os sistemas sociais aplicam suas operações reflexivamente sobre 

suas próprias operações. Desse modo, voltando ao exemplo do sistema da 

economia, tem-se a realização de operações sobre o elemento comunica-

cional do próprio sistema (dinheiro), numa espécie de auto-observação e 

auto-regulamentação da própria comunicação consubstanciada, dentre 

outros casos, no controle da quantidade monetária42. 

Porém, a existência da reflexividade do sistema social parcial – e, 

portanto, o seu “duplo fechamento” – não é suficiente para que se possa 

falar numa constituição em sentido estrito, mas tão somente numa auto-

fundação constitutiva do sistema social. Consequentemente, o controle 

do poder pelo poder, a epistemologia e o controle da oferta monetária, 

vale dizer, elementos que caracterizam, respectivamente, a reflexividade 

da política, da ciência e da economia, não constituem, por si só, constitui-

 
42 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 191-192. 
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ções sociais; caracterizam, apenas, operações reflexivas de seus sistemas 

sociais respectivos43. 

Logo, uma constituição em sentido estrito, pressupõe a reflexividade 

do sistema social parcial em questão somada à reflexividade do sistema 

social parcial do direito – o qual, justamente como nos exemplos anterio-

res, é reflexivo na medida em que além estabelecer normas impositivas, 

as quais se traduzem em padrões de conduta, também estabelece normas 

secundárias44, caracterizadas por delimitar, por exemplo, como aquelas 

outras normas devem ser criadas ou aplicadas. Contudo, é necessário que 

exista uma forte ligação entre a reflexividade do sistema social parcial 

(política, economia, etc.) e a reflexividade do direito, o que somente pode 

ocorrer, conforme já referido, mediante “acoplamentos estruturais dura-

douros e estritos (e não meramente temporários ou frouxos) entre 

padrões de ordenação de âmbitos sociais específicos e regimes jurídi-

cos”45. 

Por tudo isso, cabe repetir que a constituição não se deixa reduzir 

nem ao fenômeno social, nem ao fenômeno jurídico, tratando-se de um 

fenômeno duplo de ligação entre dois processos reais. Com efeito, assim 

como já exemplificado no caso do sistema social parcial da política e do 

seu acoplamento estrutural com o sistema social parcial do direito – dan-

do margem, pois, à criação das constituições jurídico-políticas dos 

estados nacionais – as constituições globais de sistemas sociais como a 

economia, a internet, a ciência e a educação, pressupõe o elemento esta-

bilizador do direito, que também aqui funciona como mecanismo 

 
43 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 193. 

44 Adota-se, aqui, para fins didáticos, o conceito trabalhado por Hart, para quem as normas secundárias “se situam 
num nível diferente daquele das normas primárias, pois versam todas sobre estas normas; isto é, enquanto as 
normas primárias dizem respeito a atos que os indivíduos devem ou não devem praticar, todas as normas secundá-
rias se referem às próprias normas primárias. Especificamente como as normas primárias podem ser 
determinadas, introduzidas, eliminadas e alteradas de forma conclusiva, e como estabelecer conclusivamente o fato 
de terem sido transgredidas” HART, Herbert L. A. O conceito de direito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 
2009, p. 122.  

45 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 195-196. 
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adicional de fechamento do sistema social capaz de apoiar a autofunda-

ção constitutiva da autonomia social.  

Trata-se, para Teubner, de uma externalização dos paradoxos dos 

respectivos sistemas sociais para o direito, de modo que, ao se adotar 

uma constituição jurídica, encontra-se uma saída das deficiências de 

autofundação constitutiva e seus paradoxos: “a autonomia de uma cons-

tituição social, portanto, nunca é uma autonomia pura; ela sempre 

incorpora elementos de heteronomia”46. 

A partir daí, torna-se possível falar genuinamente na constituciona-

lização dos sistemas sociais parciais globais e na formação de estruturas 

constitucionais. Assim, como resultado do acoplamento estrutural, surge 

um código constitucional autônomo, também denominado metacódigo 

binário híbrido, que vai orientar os processos internos de ambos os sis-

temas sociais acoplados (por exemplo, economia e direito). Trata-se de 

um código (i) binário, pois oscila entre os valores constitucio-

nal/inconstitucional, (ii) híbrido, na medida em que, sendo o resultado 

do acoplamento de um sistema social parcial com o sistema social parcial 

do direito, possui elementos de ambos os sistemas, e que (iii) atua em um 

metaplano, ou seja, está num plano superior tanto ao do sistema social 

parcial acoplado ao direito quanto ao sistema parcial do direito, porque 

submete as decisões que recairiam sobre o código binário dos dois siste-

mas acoplados a uma prova adicional, a qual consiste nas exigências 

socioconstitucionais, de conformidade com o código constitucional. 

Isso, contudo, não significa que os dois sistemas sociais parciais 

acabem se fundindo num único sistema, na medida em que ambos conti-

nuam sendo sistemas sociais autônomos (dotados de meio de 

comunicação próprio), apesar de coordenados pelo mesmo código consti-

tucional. No caso da economia, verifica-se, por exemplo, que o 

metacódigo econômico-constitucional “tem a pretensão de ser hierarqui-

camente superposto tanto ao código binário jurídico quanto ao 

 
46 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 198-199. 
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econômico”, de modo que ele assume, em cada um dos dois lados da 

constituição econômica, um significado diferente, dependendo do que ele 

procura regular (se o código econômico ou o código jurídico). Portanto, 

“no seu lado econômico, ele serve de reflexão da função social geral de 

processos de pagamento e procura formas de ações econômicas com 

adequabilidade social e ambiental”, funcionando como uma espécie de 

norma secundária para o sistema da economia. Já no seu lado jurídico, o 

metacódigo “introduz a distinção entre direito infraconstitucional e direi-

to constitucional hierarquicamente superior e, nesse sentido, julga atos 

jurídicos ordinários ao avaliar se eles condizem com valores e princípios 

inscritos na constituição econômica”, funcionado, pois, como norma 

secundária para o sistema do direito) 47. Teubner evidencia, com isso, que 

ambos os sistemas sociais não se mesclam, ficando, portanto, presos ao 

seus respectivos contextos operacionais (pagamentos ou atos jurídicos), 

razão pela qual a distinção de-acordo-com-o-código/contrário-ao-código 

constitui-se unicamente numa fórmula para diferentes operações de 

sentido que assumem, conforme o contexto em que são veiculadas, os 

mais distintos significados. Em síntese, o metacódigo constitucional au-

tônomo é um esquema de observação/regulação de operações que 

assume contornos diferentes nos dois sistemas sociais parciais acopla-

dos48. 

Com isso, encerra-se a abordagem dos quatro elementos necessá-

rios para que as normas dos regimes transnacionais possam valer como 

normas constitucionais. Não se trata, pois, somente do exercício de fun-

ções constitucionais. É necessária, ainda, a existência de âmbitos 

constitucionais, processos constitucionais e de estruturas constitucionais. 

A soma desses quatro elementos – ou testes de qualidade conforme refe-

re Teubner – permitem que se possa avançar na proposta de um 

constitucionalismo transnacional.  

 
47 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 203. 

48 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 204. 
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Considerações finais 

 

As contribuições da Teoria dos Sistemas Sociais para o estudo do 

constitucionalismo são extremamente relevantes. E a obra de Gunther 

Teubner é um excelente exemplo disso. Embora Teubner esteja preocu-

pado em superar uma visão que limita o constitucionalismo ao Estado 

nacional – ou seja, que limita o constitucionalismo ao acoplamento estru-

tural entre direito e política –, suas contribuições servem tanto a uma 

melhor compreensão das Constituições dos Estados nacionais, quanto 

para a compreensão de um constitucionalismo transnacional.  

A partir dos quatro testes de qualidade apresentados neste ensaio, 

Teubner constrói o argumento no sentido de que normas formadas por 

“sujeitos constitucionais” (entendidos como ordens sociais capazes de 

estabelecer uma constituição49) constituídos no âmbito transnacional 

possam valer como normas constitucionais, indo além da noção “estata-

lista” segundo a qual a chamada constitucionalização de sistemas sociais 

parciais globais não passaria de uma mixagem de juridificação privada de 

âmbitos sociais e de direito público internacional. Com isso, torna-se 

possível ir além da noção de Constituição própria do Estado Nacional – 

fundada no acoplamento estrutural entre política e direito – para que se 

possa falar em “pedaços esparsos de uma nova realidade constitucional 

global, que se caracteriza por meio da coexistência de ordens indepen-

dentes , não apenas aquelas estatais, mas também aquelas de instituições 

sociais não estatais autônomas”50. No cenário transnacional, conforme a 

feliz metáfora de Teubner, que, por sinal, ilustra o título do seu livro 

Fragmentos Constitucionais, “formam-se apenas ilhas de constitucionali-

 
49 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 121. Nesse mesmo sentido, Teubner refere que “se não se quer 
cair na cilada de acabar em um nacionalismo metodológico, não se pode declarar axiomaticamente os Estados-
nação como os únicos substratos constitucionais possíveis”. 

50 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Coordenação de 
Marcelo Neves...[et al.]. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 107. 
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dade”51, as quais abrangem sistemas sociais parciais globais acoplados ao 

sistema social parcial do direito. Sem dúvida, as contribuições de Teub-

ner são indispensáveis para qualquer aproximação teórica que se procure 

realizar acerca das questões envolvendo a existência de um constitucio-

nalismo transnacional.  
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O surgimento de sistemas constitucionais transnacionais 

na solução de conflitos como resposta para a ineficácia da 

constituição política dos estados nacionais 

 

Luiz Bruno Lisboa de Bragança Ferro 1 

 

 

1-A ineficácia das constituições políticas dos estados nacionais frente 

à globalização dos sistemas parciais. 

 

A Constituição sempre se apresentou de forma adequada para reali-

zar a ligação entre a política e o direito, pois trazia através da lei a 

coercibilidade necessária para que uma sociedade fosse regulada em suas 

atividades sociais, como reflexo de sua representação. 

Esta concepção sistêmica da sociedade sofre pelo fato de que o ho-

mem é fonte geradora de complexidade, cabendo ao sistema social 

realocar o ser humano para o seu entorno, e assim reduzir a problemáti-

ca existente2. 

Como premissa de complexidade deve-se entender as relações entre 

os diversos elementos componentes de um sistema, mas que pela mo-

dernidade não se consegue realizar, gerando conflitos, pois não se tem 

certa previsibilidade desejada3. 

 
1Doutorando em Direito pela UNISINOS, Mestre em Direito Sócio Ambiental/PUC-PR, Especialista em Direito e 
Processo do Trabalho/UCB. Professor Assistente do Curso de Direito da UFRR. Coordenador do Núcleo de Práticas 
Jurídicas da UFRR. luizbrunoferro@uol.com.br 

2LUHMANN, Niklas. A realidade dos meios de comunicação. Tradução de Ciro Marcondes Filho. São Paulo, 2005. 
p.32. 

3LUHMANN, Niklas. Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Introducción e traducción de Ignacio Izuzqui-
za. Barcelona: Paidós, 1990. p.16. 
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No entanto, esta sociedade cada vez mais dinâmica é composta por 

multi faces das quais nem sempre este processo de constitucionalização é 

eficaz em seu objetivo principal de representar todos os sistemas parciais 

e sociais existentes. 

Neste diapasão, dever-se-ia considerar esta dinamicidade pelo viés 

da complexidade, que impõe a necessidade de uma epistemologia cons-

trutiva, na qual privilegia a pluralidade social, os paradoxos e 

principalmente os riscos da não visualização de todos os entes compo-

nentes do sistema, sob pena de ausência de legitimidade e eficácia4. 

Noutro giro, o Direito e a política são sistemas parciais representa-

dos nas Constituições dos Estados Nacionais, que se limitam ao 

território, gerando através o advento da globalização uma colisão com os 

sistemas globais (a religião, a ciência e a economia), que cada vez mais 

procuram sua constitucionalização mundial5. 

Pensava-se que, a relação entre estes sistemas globais só podia ocor-

rer no mundo com a intervenção dos Estados Nacionais. Esta premissa 

cai por terra na praxe contínua gradual de processos jurídicos e políticos 

genuínos pautados na substituição de formas tradicionais de relação 

internacional, por processos políticos e jurídicos transnacionais6. 

Estes sistemas parciais globais buscam uma constitucionalização 

comum, porém perpassam por problemas como a coordenação, pois não 

possuem uma instância limitadora capaz de regular os conflitos entre 

estes sistemas, já que sua limitação de autonomia não é amarrada ao 

território, como nos Estados nacionais7. 

Neste caminho, os Estados nacionais, além de se limitar em seu ter-

ritório, através de uma constituição política, querem impor aos sistemas 

 
4ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativa ao construtivismo sistêmico II. In: ROCHA, 
Leonel Severo; SCHARTZ, Germano; CLAM, Jean (Org.). Introdução à Teoria do Sistema Autopoiético do 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. P.14. 

5TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: Flávio 
Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.93. 

6TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: Flávio 
Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.95.  

7_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.96. 
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parciais globais esta limitação, que vai além da acepção geográfica para 

uma esfera simbólica de relações de poder. 

O poder quando estabelecido como meio autônomo de comunica-

ção, com fundamento na violência física, passa a existir não uma relação 

entre o detentor do poder e súditos, mas uma pretensão de validade 

assimétrica abstrata com base no território, que somente não tem ho-

mens, mas também recursos naturais e interações. 

Com isso os sistemas sociais parciais autônomos sofrem para obter 

sua autonomia, pois ainda se encontram arreigados as prestações jurídi-

co-políticas do símbolo de território, como usado nos Estados nacionais. 

A autofundação destes sistemas parciais autônomos de maneira his-

tórica é fechada operacionalmente, e com isso em princípio, 

independente de fronteiras territoriais, dependendo do alcance dos meios 

de comunicação, mas sua constitucionalização jurídica política ainda se 

vincula às fronteiras territoriais8. 

De forma direta a emancipação dos sistemas parciais é estabilizada, 

acompanhada, fortalecida e limitada aos efeitos das prestações das infra-

estruturas constitucionais por meio da política e do direito dos Estados 

nacionais gerando efeitos territoriais limitados ao território daquele Es-

tado. 

Assim, a Constituição Política serve para validar dentro de suas 

fronteiras territoriais, ao mesmo tempo em que limitam e fazem consti-

tuições econômicas, da seguridade social, da imprensa, do sistema de 

saúde, da religião e ciência. 

Surgindo então uma tensão latente entre os sistemas funcionais 

desvinculados territorialmente e suas constituições vinculadas territori-

almente, consequência clara do código do sistema do direito, que apenas 

visualiza o que é lícito ou ilícito, ficando apenas o sistema citado, como 

forma de resolução de todos os problemas da sociedade9. 

 
8_________, Op. cit., p.99. 

9LUHMANN, Niklas. La Sociedad de La sociedad. Traducción de Javier Torres Nafarrate. México: 2007. p.117.  



Luiz Bruno Lisboa de Bragança Ferro | 225 

 

O exemplo disso tem a economia, que desde já se comunica de for-

ma tendenciosa a nível global, no entanto, como suas prestações 

necessitam de infraestruturas como o direito e da política, que são feitas 

dentro dos Estados nacionais, logo a comunicação deste sistema parcial 

também se limitam ao território. 

A autofundação constitutiva dos sistemas parciais vai contra a cons-

titucionalização dos sistemas sociais pelos Estados nacionais, tendo como 

agravamento a globalização, pois esta exige esferas sociais, econômicas e 

culturais além das fronteiras terrestres, o que gera uma divergência en-

tre os dois sistemas. 

 Isto ocorre pela ausência de auto-observação dos Estados nacionais 

para o que estão ao redor de seu sistema e suas diferenças, neste caso os 

sistemas parciais globais, no qual o observador verifica o que pertence ou 

não ao sistema, para com isso gerar uma autopoiese10. 

Como consequência temos uma pressão para também desterritoria-

lizar a constitucionalização dos sistemas parciais, como ideal globalizante 

no mundo, no entanto, a constelação triangular política, direito, sistema 

parcial, onde foi sustentáculo das constituições sociais nos Estados Naci-

onais, não conseguem obter um correspondente em um contexto global. 

Continua o paradoxo, pois os sistemas sociais parciais com sua au-

torreprodução ocorrem a nível global, mas apenas instituições nacionais 

(Estados) conseguem dar aos sistemas sociais parciais sua constituciona-

lização jurídico política, mas no plano global a tríade política, direito, e 

sistema parcial sofre com tensões de seus atores sociais11. 

Esta autorreprodução dos sistemas parciais parte da premissa de 

sua individualização de maneira específica e diferente dos sistemas do 

 
10NICOLA, Daniela Ribeiro Mendes. Estrutura e função do direito na sociedade de Luhmann. In: ROCHA, Leonel 
Severo(Org.). Paradoxos da auto-observação: percursos da teoria jurídica contemporânea. 2. Ed. Ijuí: Editora 
Unijuí, 2013. p.269. 

11TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.100. 
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direito e da política na Constituição dos Estados nacionais, já que gera 

novo elemento de um sistema, se diferenciando do que já existe12. 

Com esta situação o sistema do direito passa ser alopoiético, dei-

xando de lado o binário entre o que é direito / não direito e sofre com 

códigos oriundos de fora de seu ambiente, não sendo mais o ideal perfei-

to em termos autopoiéticos, passando a motivar a tensões entre os 

sistemas parciais e o sistema político, pois deixa de existir uma delimita-

ção territorial13. 

Assim a Internet como meio globalizante e criador de um sistema de 

comunicação cada vez mais rápido impulsionam e propiciam uma auto-

nomia maior, pois como fato gerador de validade dos sistemas na busca 

de sua constitucionalização, sai da dogmática da centralização das fontes 

do Direito de maneira tradicional, gerando uma nova hierarquia legisla-

tiva14. 

Com isso, novos sujeitos constitucionais devem se apresentar capa-

zes de realizar a constitucionalização global de sistemas parciais no lugar 

dos Estados nacionais, visto que sofrem das influências e pressões cada 

vez maiores da globalização, como reflexo da incapacidade da constitui-

ção política de representar todas as facções sociais existentes. 

 

2- O processo de constitucionalização dos sistemas parciais globais 

frente à dogmática do direito constitucionalizante atual: novos 

desafios legitimadores. 

 

Dentro da ideia de Direito Internacional, de prima face verifica-se a 

intenção da ONU (Organização das Nações Unidas) em constitucionalizar 

uma sociedade global sob a égide de uma “constituição global”.  

 
12NICOLA, Daniela Ribeiro Mendes. Estrutura e função do direito na sociedade de Luhmann. In: ROCHA, Leonel 
Severo(Org.). Paradoxos da auto-observação: percursos da teoria jurídica contemporânea. 2. Ed. Ijuí: Editora 
Unijuí, 2013. p.267.  

13NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994. p.55. 

14VESTING, Thomas. Teoria do Direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2017. p.258. 
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Demonstra claramente o pensamento haberniano de que os Estados 

em nível mundial não mais seriam parceiros comerciais, mas sim partes 

constitutivas de sociedade global politicamente constituída sob o manto 

de uma constituição global15.  

Neste processo, colocam como função da ONU a tentativa de globa-

lizar a constitucionalização, através de inúmeros tratados internacionais 

como a exemplo da Convenção Internacional de Direitos Humanos, mas 

que devido ao nacionalismo metodológico baseado na ideia tradicional de 

que as relações internacionais devem obrigatoriamente perpassar pelos 

Estados nacionais geram frustrações e ineficácia em seus objetivos, cau-

sados pelo obstáculo epistemológico16. 

As relações globais não se pautam mais num modelo global do qual 

os Estados apenas realizam constitucionalizações de seus atos além-

fronteiras, existem outros atores, e até a ONU já esta constitucionalizan-

do suas regras de maneira formal, mais limitada, porém um pouco mais 

eficaz. 

Estas regras internas criadas por sistemas parciais, inicialmente te-

riam características de “soft law”, ou seja, de regular conduta de entes 

privados em seu aspecto interno, os chamados códigos de condutas. 

Com a globalização e aumento frenético dos sistemas de comunica-

ção, estes códigos transporam barreiras territoriais, e com isso 

reconfigurando a relação do Estado nacional e sua forma de constitucio-

nalizar as instituições sociais. De um lado o Estado constitucionaliza 

regras de condutas de empresas a nível nacional, de outro se tem a au-

sência total ou presença mínima estatal, quando são empresas 

multinacionais17. 

 
15HABERMANS, Jurgen. A Constelação pós- nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligman-Silva. São 
Paulo: Littera Mundi, 2001. p.45. 

16TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.97.  

17_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.101.  
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De maneira que, estes códigos de conduta, ou seja, “soft law” não 

tem força vinculante como as normas constitucionais, como as criadas 

pelos parlamentos ou tribunais constitucionais, porém através de uma 

autonomia transnacional destas empresas multinacionais, que se modifi-

cou a relação das empresas nacionais com os atores coletivos estatais e 

privados como: o contrato no lugar da lei, as redes de relação no lugar da 

comunidade política, interesse no lugar do território e os objetos de regu-

lação se transformam em sujeitos reguladores18. 

O exemplo disso, na Europa as empresas realizam ligações entre as 

normas estatais e privadas da seguinte maneira: a) influenciando um 

novo corporativismo na vontade da legislação estatal e concebendo prin-

cípios neocorporativistas em organizações sociais; b)  o Estado passa a 

reordenar a relação entre capital, trabalho e o próprio Estado tendo co-

mo foco o interesse dos acionistas e o bem comum; c) houve uma 

redução drástica no campo de atuação do Estado à proteção do trabalho, 

qualidade dos produtos e meio ambiente19. 

Em consequência, a hierárquica normativa nacional, deve ser com-

preendida pelo binômio hard law / soft law, no qual o Estado promulga a 

hard law no direito societário (direito do trabalho, direito regulatório) 

com normas vinculantes e com sanções pelo seu descumprimento. Já as 

empresas em normas empresariais internas em oposição criam soft law, 

que começam a demonstrar uma certa autonomia privada, mas não re-

conhecidas como norma jurídica genuína. 

Norma esta, que tem sua vinculação e execução dependentes do re-

conhecimento Estatal e da fiscalização de seus tribunais, o que sempre 

gera modificações ou suspensões, ferindo gravemente sua autonomia e 

autofundação. 

Este paradigma do qual a norma somente passa a ter validade se 

criada pelo ente Estatal, bem como que há uma hierarquia entre a norma 

 
18_________, Op. cit., p.95.  

19TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.102.    
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privada e do Estado deve ser quebrado com o aparecimento dos Códigos 

de Conduta, que se baseiam na ideia de que o Direito como sanção, não é 

a realidade do Direito existente nas empresas e nas suas relações além-

fronteiras. 

Com este código, inverte-se a hierarquia entre direito estatal e regu-

lamentos privados, e assim as normas dos Estados passam a ser soft Law 

e os regulamentos privados de empresas transnacionais como hard law. 

Em 2003 criaram um esboço de normas de responsabilidade das 

empresas transnacionais, objetivando determinar uma regulação supra-

nacional do comportamento destas empresas, e que em caso de 

descumprimento haveria sanções e regras vinculantes do ponto de vista 

do direito internacional. Porém, houve resistência dos Estados nacionais 

e dos próprios representantes das empresas no aceite destas regras, ain-

da arreigados a ideia de soberania e território, bem como a perda do 

poder de regular, o que lamentavelmente levou a ONU, no campo do 

Direito Internacional, a adotar o condão soft law, com recomendações 

não vinculantes, sem sanções jurídicas pelo descumprimento20. 

Já os códigos de conduta das empresas transnacionais são de fato 

normas privadas de cunho não estatal, que constituem direito válido, tem 

grande vinculação entre seus atores e possuem sanções efetivas, e sua 

essência jurídica é dado pelo conceito jurídico oriundo das noções de 

economia e sociologia, pois as partes se comprometem a aceita-las, e 

atribuem a elas a validade de uma norma a ser cumprida de maneira 

efetiva e sanções em caso de seu descumprimento21. 

Mesmo assim, sua característica jurídica é ainda contestada pela 

corrente tradicional do dogma constitucional, já que não existe derivação 

estatal no fundamento de validade destes. 

As regras organizacionais das empresas fogem do ideal hierárquico 

normativo, pois são validados a partir de uma vinculação independente 

 
20_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.104.   

21TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.107.   
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entre normas primárias e secundárias no mundo das transnacionais, 

formando um sistema fechado, não estatal, através de um plano superi-

or, que contém os princípios da constituição originária da empresa, o 

intermediário, que regula os meios de aplicação e fiscalização dos atos 

empresariais e por fim o plano inferior que possui as diretrizes compor-

tamentais concretas22. 

O fundamento de validade é produzido pela empresa, com normati-

zações constitucionais próprias, que submetem normas empresariais 

internas, julgando os comportamentos pelos códigos de conduta, através 

de processo a luz do código constitucional. 

De outra forma, de maneira ineficaz, os códigos de condutas do Es-

tado produzem meros impulsos constitucionais, através de organizações 

internacionais (ONU) em direção aos setores parciais da sociedade mun-

dial. 

Estes impulsos serão constitucionalizados ou não pelos sistemas 

parciais, que decidirão em seus processos internos e não pelo mundo dos 

Estados. 

Sendo assim, devem-se buscar meios de constitucionalização global, 

para buscar, com efeito, um resultado transnacional de todos os sistemas 

parciais. 

 

3- A constitucionalização global dos sistemas parciais: um desafio 

jurídico 

 

Há muito se discutia a constitucionalização do direito internacional 

público nos âmbitos dos sistemas parciais da sociedade mundial, já que 

são externos â política internacional, para tanto, se faz necessário em um 

primeiro plano, complexos normativos capazes de influenciar os sistemas 

parciais e seus valores, com uma qualidade constitucional, dentre eles 

 
22_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.110 a 111.   
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tem-se: o jus coegens; uma norma de pretensão com validade erga om-

nes e os direitos humanos23.  

No que concerne os Direitos Humanos, pode-se elencar cinco crité-

rios de sua qualidade constitucionalizante nos sistemas parciais globais 

como: 1)se eles limitam a soberania dos Estados individuais; 2) se eles 

formam um catálogo de valores fundamentais universalmente vinculan-

tes; 3) se eles estabelecem uma hierarquia normativa, na qual o direito 

superior coercitivo tem preferência em relação aos direitos simples; 4) se 

eles são apenas dispositivos programáticos, mas de direito internacional 

positivo, de nível hierárquico constitucional; 5) se no plano da dogmática 

constitucional, eles criam bases argumentativas para inovações jurispru-

denciais do direito constitucional internacional24. 

Fica clara e evidente a qualidade constitucional dos Direitos Huma-

nos, com sua disseminação de valores universais, mesmo sendo 

necessário o aceite dos Estados nacionais, possuindo sua força vinculante 

até mesmo contra os Estados, que não consentiram, passando através de 

uma reforma constitucional de meros contratos entre Estados, para um 

ordenamento jurídico independente, com fundamentos de validade cons-

titucional, e assim cria-se uma ordem pública transnacional25. 

Com isso o Direito Internacional pode editar normas coercitivas, de 

interesse comum para orientar o ordenamento jurídico e não de tratados 

internacionais, contra a vontade dos signatários, ou seja, pelo caminho 

da constitucionalização, no entanto, um direito constitucional transnaci-

onal não pode ser controverso, deve ter consciência de caráter setorial, 

com a restrição aos processos de política em sentido estrito. 

Bem como não se pode existir uma constituição completa do mun-

do, pois princípios universais como legalidade, subsidiariedade, 

participação, responsabilidade, direitos fundamentais fazem parte de 

 
23TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.112 a 115.  

24_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.103. 

25_________, Op. cit. p.103. 
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uma constituição parcial política do mundo, e não de uma constituição 

completa do mundo englobando outros sistemas sociais globais. 

Neste caminho para que se possa ter uma identidade narrativa cole-

tiva, como preceito inicial de tudo, se faz necessário à visualização do si 

no outro e com isso aparece uma isonomia mínima necessária entre os 

sistemas parciais, que se torna impossível em uma globalidade altamente 

dinâmica e complexa26. 

Também o Direito Internacional Público releva a segundo plano ou 

esquece da “lex mercatória” e outros ordenamentos baseados na auto-

nomia privada, e por isso não conseguem globalmente fazer o que 

fizeram os Estados Nacionais, que é a constitucionalização dos âmbitos 

sociais. 

A relação comercial no mundo é mais antigo do que as constituições 

políticas e até mesmo da firmação dos Estados Nacionais, sendo destas 

relações que nascem a fidúcia, a expertise e a aceitação de regras co-

muns, pois todos são inclusos no processo negocial. 

Com base nisso, a lei administrativa global aparece como nova can-

didata a constitucionalização dos âmbitos sociais da sociedade mundial, 

como já se comprovava em 2004 com a existência de mais de duas mil 

instâncias regulatórias globais formadas por organizações internacionais 

ou intergovernamentais, diferente da ONU que atua no âmbito interno 

da política institucionalizada27. 

Seu fundamento está pelo fato de sua efetividade ser regulamentada 

dentro da ordem privada dos sistemas parciais globais, diferente da dico-

tomia apresentada do Direito Administrativo tradicional. 

Tanto que, as normas constitucionais do devido processo da regula-

ção, da notificação e defesa, obrigação de consultar especialistas, 

princípio da proporcionalidade e respeito aos direitos fundamentais atin-

 
26RICOER, Paul. O justo (vol.1). São Paulo: Martins Fontes, 2008, p-75-76. 

27TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.104.  
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gem a constituição interna das instâncias regulatórias, não servindo 

como normas de regulação dos âmbitos sociais regulados. 

 

4. Os efeitos da constitucionalização global nos sistemas 

constitucionais nacionais: 

 

De início, apenas os Estados Nacionais conseguem abranger a pre-

tensão de diversos âmbitos da vida. Esta premissa se apresenta correta 

em constituições bem desenvolvidas, pois suas normas constitucionais 

buscam de moda abrangente o espectro político comum, ou seja, todas as 

facetas da política de um país. 

A consequência da tensão entre os sistemas sociais parciais no 

mundo e a política constitucional dentro do plano interestatal, como 

antes afirmado é o rompimento da totalidade constitucional, sendo subs-

tituída e removida por fragmentos constitucionais, ou seja, a plenitude 

constitucional dos Estados Nacionais deixa de existir28. 

A motivação disto é causada pela proliferação de regulamentações 

de maneira rápida, que estabelece regimes diferentes, com conteúdos 

específicos, para os regimes globais de sistemas parciais, indo contra a 

autonomia local e regional do Estado nacional e territorial. A exemplo da 

FIFA na copa de 2014, no Brasil, na qual ordenou a retirada de impostos 

nos locais dos jogos em estádios de futebol e foi atendida pelo Estado 

brasileiro. 

Com isso, o resultado destas tensões entre o público e o privado, na-

cional e global são formados fragmentos de “common law”, que faz 

desaparecer a dicotomia categórica do universalismo e relativismo, e 

assim “no mar da globalidade formam-se ilhas de constitucionalidade”29, 

A nova realidade constitucional global se caracteriza pela coexistên-

cia de ordens independentes, tanto as estatais, quanto mais as 

 
28TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.119. 

29_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.107.  
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instituições sociais autônomas, o que o acoplamento estrutural de Luh-

mann, entre a política e o direito através da constituição do Estado 

Nacional, não se aplica mais no plano global, pois o sistema deixa de ser 

autopoiético passando para alopoiético. 

Todavia em situações ocasionais, nos quais surgem conflitos aconte-

cem os acoplamentos com os problemas sociais, pelo viés de criação de 

normas jurídicas de forma ad hoc, ou seja, sem legitimidade, pois não foi 

oriundo de determinado sistema social. 

Apesar da problemática apresentada, os sistemas parciais globais se 

utilizam da sua autofundação de regras para solucionar os conflitos, 

mesmo sem o suporte do Direito e da política. 

Em outros termos, a ausência do direito e da política como supedâ-

neo a sistemas globais, como a economia, a ciência, o sistema de saúde e 

de comunicações não pode ser compensado com a jurisprudência e as 

legislações através de suas reflexões indiretas na constituição nacional, 

pois caso ocorra não serão eficazes ou muito menos legítimas. 

Como respostas a estas tensões e problemáticas, que surge um fe-

nômeno denominado de autoconstitucionalização de ordens globais sem 

o Estado, pela produção de normas jurídicas próprias de cunho constitu-

cional, que dão suporte a sua criação, formando um pluralismo 

constitucional global30. 

Neste caminho a pressão social dentro dos sistemas mundiais autô-

nomos cria conflitos sociais que geram como consequência regulações 

constitucionais individualizadas, e um desenvolvimento prolongado de 

constituição de setores da sociedade global. 

Em uma simples análise global pela observação empírica, se verifica 

como as ordens jurídicas da sociedade mundial apresentam característi-

cas de uma constituição, indo além dos diferentes “standards” sociais e 

ecológicos, pois desenvolvem-se em normas superiores, definindo as 

competências decisórias, fazendo a delimitação do tratamento das viola-

 
30TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.120. 
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ções normativas, inclusive com a afetação de terceiros além do sistema 

parcial, e assim se iguala as constituições estatais, já que contém meca-

nismos de autolimitação, com objetivo de evitar tendências expansivas 

para outros atores e domínios sociais31. 

As qualidades deste novo Direito Constitucional Social são conse-

quência do afastamento da política estatal de constitucionalização de 

direitos, e são as seguintes: uma menor dependência de resultado de 

processos de poder político estatal e menos influência das políticas públi-

cas estatais e das ideologias partidárias dos partidos políticos, gerando 

uma maior capacidade de resposta às necessidades sociais, pois não há 

um direito constitucional imposto pelo Estado, ou por quem está no po-

der32. 

A sua independência em relação a estes fatores de influência comum 

nos Estados Nacionais será conquistada com a dependência do poder e 

interesses dentro dos fragmentos constitucionais, os quais responderão 

diretamente ao sistema parcial global de que faz parte. 

Em tese, no constitucionalismo realizado pela ligação do direito e a 

política deveria haver uma independência constitucional, que não fosse 

influenciada pela corrupção, mas não é o que acontece, o que é minimi-

zado ou exterminado com o deslocamento do centro de interesses para 

dentro do sistema parcial. 

 

5- As organizações transnacionais e seus regimes constitucionais 

globais: um novo constitucionalismo.  

 

Os sistemas funcionais como: a economia, a pesquisa científica, e os 

meios de comunicação produzem sua constitucionalização, mas que não 

produzem premissas decisórias específicas do sistema funcional ou ga-

rantias fundamentais. Estes sistemas não possuem a capacidade de ação, 

 
31_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.122-123.  

32TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.124.  
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de organização e com isso de constituição, com já presenciado nas aspi-

rações neocorporativas. 

As constitucionalizações globais ocorrem em outros locais, como 

processos sociais concretos abaixo dos sistemas funcionais, com organi-

zações formais e transações formalizadas sem amarras das fronteiras dos 

Estados Nacionais, desde que tenha o objetivo do alcance global, denomi-

nadas de organizações transnacionais33. 

Estas organizações transnacionais são compostas pelas organizações 

internacionais do mundo dos Estados (União Européia, Mercosul), em-

presas multinacionais(Coca Cola, Google, Apple, Microsoft)e por fim as 

organizações não governamentais globais (WWF; Médicos sem frontei-

ra). 

Seus fundamentos de validade e criação são independentes de Tra-

tados Internacionais, ou no âmbito da autonomia privada, mas tem a 

característica comum pela tendência de autoconstitucionalização, com 

emancipação do consenso de seus fundadores em regra. 

O exemplo disso é a OMC (Organização Mundial do Comércio), que 

teve sua constitucionalização baseada na juridificação da resolução de 

conflitos, através de simples painéis de arbitragem de conflitos comerci-

ais, se tornaram genuínos tribunais, com ampla competência decisória, 

hierárquica e impondo estas decisões, tanto na ordem privada, quanto 

depois a ordem pública, também na adoção do princípio da nação mais 

favorecida, na prevalência das normas comerciais sobre o processo polí-

tico e na opção da eficácia direta34. 

Como também a ICANN (Organização governamental da Internet), 

que em seus painéis buscam a solução de conflitos, criando normas de 

direito fundamentais transnacionais vinculantes e atentas às peculiarida-

des da internet, não necessitando recorrer ao positivismo sobre a 

liberdade de expressão, pois colocam a governança como significado 

 
33_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.125.  

34TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.127. 
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constitucional, com divisão de poderes e jurisdição, para a utilização de 

nomes e domínios na rede global de computadores35. 

Passam a existir então dentro da ordem privada, um constituciona-

lismo corporativo de empresas multinacionais, gerados pelos conflitos 

destas empresas com organizações locais, movimentos sociais, organiza-

ções não governamentais e organizações internacionais, desaguando na 

criação de códigos de conduta, que se equivalem a constituições empre-

sariais nacionais. 

São nestes códigos de conduta, que se encontram os primórdios das 

constituições de empresas multinacionais, pois começam como unidades 

autônomas que se autorregulam por meio de um sistema de governança 

independente do mundo dos Estados. 

De outra forma, as organizações mundiais pautadas em “stan-

dards”, como a ISO (selo de qualidade) desenvolveram suas normas 

constitucionais autônomas representando agremiações nacionais, especi-

alistas e grupos de interesse, formando inclusive processos no Estado de 

Direito, com um discurso materializado em princípios para decisões, 

como a qualidade. 

Mostra-se então, a necessidade do rompimento da base do constitu-

cionalismo tradicional, que seria apenas a política, e que o Direito se 

serve apenas da lei, e não dos princípios, trazidos como patamar de 

“standards”, que se mostra mais eficaz na representatividade de uma 

sociedade, seja na solução de conflitos, ou na constitucionalização de 

regras36. 

Como também a ONG Responsabilidade Social Internacional, que 

cria “standards” de Direito do Trabalho, baseando-se nas deliberações da 

OIT (Organização Internacional do Trabalho) e Direitos Humanos da 

ONU. Já a CART (rede mundial que busca um capitalismo moral), como 

também nas instituições de resolução de conflitos da “lex mercatória”, 

 
35_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.124. 

36STRECK, L.L. Dicionário de Hermenêutica: quarenta temas fundamentais da Teoria do Direito à luz da 
crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte (MG): Letramento, 2017, p-33. 
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criando princípios e normas constitucionais, revelando a importância da 

ordem privada, com a criação de princípios constitucionais superiores e 

eficazes, daqueles oriundos do Estado nacional. 

Desde já, este processo de constitucionalização de forma binária das 

organizações internacionais não é o fundamento de sua legitimidade, 

mas sim sua relação externa com os outros demais atores sociais, inclu-

sive os Estados nacionais, gerando sua relevância. 

Esta relação externa dará inclusive as organizações internacionais, 

um complexo feixe contratual, através dos quais buscam um complexo 

regulatório, como no caso da ICANN, que utiliza os EUA sobre a influên-

cia dele na governança privada. 

Desde já fixar limites de validade destas relações externas das orga-

nizações internacionais seria um equívoco, pois cairia na problemática da 

constitucionalização interna dos estados nacionais no ramo das empresas 

em solucionar conflitos. 

Assim os códigos corporativos ultrapassaram em muito as frontei-

ras individuas das empresas, pois perpassam as barreiras da soberania, 

com empresas formadas em consórcio, suas filiais. 

Igualmente a pressão da esfera pública, das organizações da socie-

dade civil por um modo de obrigações contratuais com a organizações 

internacionais, inclusive as empresas transnacionais, fizeram com que 

fossem impostas condutas em toda sua cadeia de produção e fornecedo-

res diretos ou indiretos os seus “standards” dentro de seus código de 

condutas37. 

Com isso, não se pode afirmar de maneira categórica, que as orga-

nizações internacionais são os únicos e novos sujeitos jurídicos 

transnacionais, mesmo incluindo sua relação externa com redes, com 

contratos não é suficiente, pois se deve partir da ideia bem definida do 

que é centro e periferia, onde o centro teria uma ou mais organizações 

 
37TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
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internacionais formais e na periferia haveria um regime constituído pelas 

interações do centro com sua base de formação (eleitorado). 

Desde o início, a possibilidades dos regimes transnacionais de serem 

sujeitos constitucionais, como uma ordem capaz de estabelecer uma 

constituição foi negada de maneira veemente pelos constitucionalistas 

amarrados no Estado nacional, pois estariam ausentes várias caracterís-

ticas para se dar o fundamento de capacidade constitucional a estes 

regimes como: a) um demos como coletivo da constituição; b) a dialética 

de um poder constituinte - poder constituído; c) a dinâmica da formação 

do poder e da vontade política; d)a legitimação a partir do consenso de-

mocrático de todos os afetados; e) a infraestrutura de um pluralismo 

político; f) o superávit simbólico de um mito fundacional coletivo38. 

No entanto, partindo da premissa da existência de qualidade de su-

jeitos constitucionais nos regimes transnacionais, pois possuem 

substratos constitucionais como os Estados nacionais, deve-se levar em 

consideração a modificação destes substratos pela existência de desaco-

plamento entre constituição e Estado, tornando também as ordens 

transnacionais com capacidade de constitucionalização, pois o desaco-

plamento da constituição e política institucionalizada permitiria outros 

âmbitos parciais da sociedade civil global de serem sujeitos constitucio-

nais, e por fim o desacoplamento entre constituição e processos de poder 

permitiria outras comunicações sociais como meio de mediação do poder 

político39. 

Com isso, se quebraria o paradigma de que o conceito de constitui-

ção somente se dá pela ideia de poder entre a política e o Direito, mas 

também através das ordens sociais e sistemas parciais.  

Seriam a metarregulação, as normas irrenunciáveis, princípios jurí-

dicos (standards) partes do conceito de constituição, já que não haveria 

ligação com a territorialidade, política, direito, poder. 

 
38TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.129.  

39_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.130. 
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Outro ponto fundamental, dentro dessa problemática, seria a possi-

bilidade de se identificar a relação paradoxal entre poder constituinte e 

constituído que se encontram nas constituições estatais, também nas 

ordens sociais não estatais. 

Deve-se quebrar o paradigma de poder constituinte, oriundo de 

uma visão prático política, com reunião de pessoas na formação de uma 

assembleia constituinte, para como na Teoria dos Sistemas de Luhmann, 

utilizando o fenômeno da comunicação, e assim compreender o poder 

constituinte como um potencial comunicativo, como um tipo de energia 

social, literalmente como uma força, que ajuda as normas constitucio-

nais, a atualiza-se em poder constituído, mas sempre permanecendo 

como irritador do poder constituinte, fazendo esta ligação sólida entre 

poder constituinte e constituído, e não uma mera relação de poder entre 

grupos sociais40. 

A desumanização do poder constituinte não pode ocorrer, pois não 

esta sendo tolhida pela teoria dos sistemas a ligação entre a constituição e 

os seres humanos reais. De igual forma a constitucionalização gera um 

efeito de estrutura de comunicações e não de seres humanos, mas estas 

comunicações são feitas por pessoas de carne e osso. 

Como também, o conceito do discurso antropomorfizado de povo, 

comunidade e coletividade ligado a constituinte e constituído é engana-

dor. Este discurso gera a análise do estudo da teoria dos sistemas e sua 

compreensão dos processos comunicativos de forma isolada. 

No entanto, passa a existir de maneira verdadeira o poder consti-

tuinte com os irritamentos mútuos da sociedade e indivíduo, da 

comunicação e da consciência em, com a capacidade e energia gerada 

pela força de autofundação constitutiva, aproximando os processos de 

consciências e de comunicações distintos, pelas representações da inter-

subjetividade41. 

 
40TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.130.   

41_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
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Outro fator importante é o encontro sensorial de diversos tipos de 

reflexão, como a identitária do indivíduo e a dos sistemas sociais que 

seriam, pois o sujeito constitucional deve ser entendido, como processo 

real e pulsante do encontro de sistema social e consciência, que o produto 

disto é o poder constituinte. 

Quebra-se então a ordem tradicional, na qual se entendia o poder 

constituinte como uma faculdade de soma de indivíduos, nem uma rela-

ção social, que agora pelo poder comunicativo somado a energia social 

oriunda das perturbações das consciências individuais e comunicações 

sociais mudam a forma do poder constituinte e a consequente constituci-

onalização. 

Esta mudança está no poder do Estado de ditar a organização social 

pela constituição, pois hoje inúmeros fragmentos de potenciais sociais, 

energias e forças são gerados pelo coletivo das perturbações entre o indi-

viduo e o coletivo, que não conseguem mais ser uno como antes nos 

Estados nacionais.  

Como também pela especialização cada vez maior dos meios de co-

municação como o poder, dinheiro, saber e o direito, somados a 

determinados impulsos e anelos dos indivíduos, diferente de antes que se 

partia de um fenômeno do povo em sua totalidade42. 

Assim, as constituições política não mais conseguem representar o 

uno, este unificando os anseios da sociedade, pois tem seu potencial pau-

tado no poder da lei, e as constituições políticas partem dos potenciais 

dos meios de comunicação especializados. No entanto, esta falta de alcan-

ce da totalidade social das constituições parciais é sentida de forma 

dolorosa, porque faz perder o poder como meio comunicativo das consti-

tuições políticas, gerando sua ineficácia, tanto na solução de conflitos 

irradiadores, quando na sua legitimidade. 

Na constituição política não há ganho potencial coletivo da socieda-

de, através do direito, mas o que se ganha é a capacidade de agregar 

 
42TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
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poder e recursos de consenso com finalidade de decisões coletivas, pois o 

retrato da auto constituição como alicerce legitimador de uma constitui-

ção é a reflexão como forma coletiva daquilo que é em si mesmo, contra 

um ideal de identidade como igualdade dentro da constituição estatal43. 

Assim a auto constituição coletiva significa duas coisas: a constitui-

ção através do coletivo e a constituição do coletivo, produzindo uma 

identidade coletiva como autodescrição de um sistema social, através da 

ajuda da normatização do direito44. 

A identidade coletiva ocorre tanto na política, quanto na economia e 

em outros sistemas sociais, e no aspecto transnacional surgem regimes 

específicos, que formam novos pontos de cristalização desta coletividade. 

Porém, deve-se limitar a identidade coletiva à uma autodescrição de 

um sistema social, pois não se pode equipará-la a um fenômeno social, 

que detém um ator coletivo ou uma organização formal. 

No caso de uma constituição oriunda do Estado nação esta confusão 

é natural, pois o Estado é uma mera autodescrição coletiva do político, 

criando uma organização formal, funcionando dentro de uma hierarquia, 

que se comunica com o ambiente. 

Comumente a associação de que os sistemas parciais criam um no-

vo ator coletivo para as constituições sociais, se apresenta correta, no 

entanto, é errada, já que cairia no problema do corporativismo e neocor-

porativismo sócio liberal nas relações de poder. 

Deve-se estabelecer a diferença entra o fechamento operacional de 

um sistema social e sua constitucionalização. Nos Estados nacionais, a 

política como sistema se faz necessário seu fechamento, não apenas para 

uma autodescrição do estado, mas sua organização cria o Estado, pois 

somente assim pode separar os processos de poder da polícia dos proces-

sos de poder social45. Este fechamento gera dificuldades, que são 

 
43RICOER, Paul. O justo (vol.1). São Paulo: Martins Fontes, 2008, p-80. 

44TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.133.  
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superadas por outros sistemas, os parciais, como na economia, no direi-

to, através do deslindamento, como atos de pagamento x operações de 

troca, atos jurídicos x juízos morais, ou seja, o sistema se desloca de sua 

área de conforto na busca de constitucionalizar fatos esquecidos pela 

política e o Direito, mas que muitas vezes se torna ineficiente pela ausên-

cia de legitimidade constitucionalizante. 

Já para a constitucionalização de um sistema social, basta a simples 

autodescrição, ou seja, criação de uma identidade coletiva, onde tanto na 

política como em outros sistemas sociais possa-se referir a uma consti-

tuição, sem necessidade de uma organização ou de um ator coletivo 

como nas constituições estatais. Para tanto, deve se deixar de lado a ideia 

de que a concepção de identidade coletiva de um sistema social implica 

em uma organização formal com capacidade de ação, isto só ocorre em 

Estado nacional, bem como que constitucionalizar significa transformar 

um conjunto de indivíduos em um ator coletivo46. 

A título de exemplificação se apresentam os sistemas funcionais 

como economia, ciência, direito, sistema de saúde, meios de comunica-

ção, que não são representados internamente e externamente com 

capacidade de ação, prescindindo de um ator coletivo unitário nos Esta-

dos nacionais. 

O sistema social é autofundado de maneira constituinte sistêmica ou 

comunicativa sem organização formal. Dentro desta perspectiva, analisa-

se a necessidade ou não de atores coletivos para os sistemas transnacio-

nais, como as leis de mercadoria e esporte (FIFA E OMC). 

Apenas alguns conseguirão esta capacidade de ação, como a OMC E 

O ICANN, com uma identidade coletiva típica de um ator coletivo como 

nos Estados nacionais. 

Dentro das relações internacionais o sistema político sobrevive co-

mo no Estado nacional, pois existe um conceito de comunidade 

internacional, para seus processos de constitucionalização, de autodescri-

 
46TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.135.  
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ção imaginária e não como uma comunidade coletiva de fato que é juridi-

camente capaz. Este ideal apenas compreende meramente os pontos de 

referência de uma constituição política transnacional47. 

Para tanto, parte-se da premissa, que esta comunidade internacio-

nal é um aglomerado de regras, processos e mecanismos orientando para 

os interesses coletivos da humanidade, os quais se apoiam em valores 

igualmente repartidos48. 

Esta ideia de comunidade é errônea, pois deve ser de encontro à so-

ciedade, e este termo comunidade perdeu sua persuasão já que existem 

diversos fragmentos sociais, com uma pluralidade de identidades e visões 

de mundo, como característica da pós-modernidade. 

A definição mais abrangente de comunidade e atual, parte da pre-

missa de que a vaga do sujeito constitucional na sociedade pós- moderna, 

nunca deve ser ocupada, mas sempre aberta a novas posições, ocorrendo 

somente fora das fronteiras do estado nacional, pois não recebe a in-

fluência das culturas, o que impede que sua ocorrência seja dentro das 

fronteiras49. 

Portanto, deve-se trocar comunidade, pelo termo “sistema político 

da sociedade mundial”, pois não é um grupo de pessoas, uma comunida-

de ficta, e nem sequer da humanidade em escala mundial, que se 

concentra na formação do poder e consenso das decisões coletivas, se 

diferenciando dos estados nações e seus regimes políticos internacionais 

e nas esferas públicas. 

Outra polêmica apresentada pelo constitucionalismo tradicional é 

que, somente o Estado nação possui a capacidade de identificar-se coleti-

vamente pelo mito fundacional, mas que este deve gerar o direito 

baseado no fato de que todos os seus membros matem ou morram pela 

Constituição. 

 
47_________, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.137.  

48_________, Op.cit. p.134. 

49VESTING, Thomas. Teoria do Direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2017. p.232. 
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No entanto, a Constituição não precisa de um demos, de uma etnia 

primordial ou estruturas intermediárias, mas sim a imaginação de um 

direito de revolução e memória, baseado na relação entre constituição e 

identidade coletiva, com o alicerce na teoria da cultura50. 

Este mito fundacional não é um privilégio dos Estados nacionais em 

suas constituições, pois em ordens jurídicas não estatais, em especial as 

religiosas ou étnicas, invocam seus próprios mitos de fundação, cuja sua 

intensidade e profundida não ficam aquém dos mitos nacionais. 

O mito fundacional deve ser entendido como memória coletiva, co-

mo armazém de sentidos, como acontecem nas constituições de regimes 

transacionais, os quais recorrem a seu mito original. Não é um mito 

fundante baseado em política e vontade do legislador, mas pelas suas 

ficções fundacionais, com seus fundamentos próprios de cada sistema 

social parcial, que estão acoplados estruturalmente. 

Para tanto, no espaço transnacional os mitos fundacionais não sur-

giram da narrativa ampla do direito internacional público, mas sim pela 

especialização de criação de regimes de conhecimentos e expertise (práti-

ca) reiterada. 

Como no Direito Comercial, Direitos Humanos, dentre outros, que 

geram uma prática jurídica com projetos institucional voltados para 

grupos específicos e com éticas específicas, pois os regimes de direito 

privado também cultivam seu mito fundacional para constitucionaliza-

rem seus sistemas parciais, gerando uma força jurídico poiética, como na 

“lex mercatória”, em contratos desvinculados a constituição jurídica na-

cional, criando uma base constitucional sobre suas expectativas. 

Assim, a única constituição válida é aquela válida para todas as 

constituições parciais, como uma dimensão simbólica, com finalidade de 

unidade, com uma conciliação da língua, dos meios de comunicação, 

conhecimentos comuns, para além de ator coletivo ou individual, mas 

 
50TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.138.  
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numa lógica peculiar, que seria a lei fundamental, que seria formada pela 

diversidade de identidades nas práticas sociais51. 

Gerando um retrato do coletivo, que não se coloca de uma vez por 

todas no ato de fundação de uma nação, de um regime, ou organização 

formal, mas sim o processo contínuo, em uma cadeia de reflexões que 

identifica a si mesmo a mutua referência de perguntas e respostas, re-

caindo no processo de audoindentificação dos sujeitos constitucionais na 

reflexão de sua identidade social. 

Por consequência, a autonomia do indivíduo, não esta na busca do 

interesse próprio ou de uma vontade orientada, mas de uma relação 

constitutiva de responsabilidade com a sociedade, com critérios de den-

tro para fora do indivíduo, e não pré-determinados de fora pra dentro. 

Nesta toada, a autonomia produz uma relação constitutiva de res-

ponsabilidades perante a coletividade, e se transpõe para a autonomia 

dos sistemas sociais, de forma a encontrar o equilíbrio das funções do 

sistema social, de maneira social global e suas prestações ao ambiente, ou 

seja, na busca da conciliação entre a autonomia do sistema social e o 

ambiente globalmente social inserido52. 

A resposta é que, somente o sistema social e suas histórias específi-

cas vão determinar a medida socialmente adequada a suas funções e a 

prestações ao ambiente, provocando a existência do bem comum de cada 

sistema social, não como centro de sistema político, que determina as 

parcelas da sociedade que receberiam benefícios, mas de forma descen-

tralizada em cada sistema social na busca da eficiência. 

Por fim, somente a constituição específica de cada sistema social 

pode determinar a sua compatibilidade com a sociedade e outros ambi-

entes, e de igual forma os regimes transnacionais desenvolvem a sua 

reflexão quando de maneira simultânea recorre às normas jurídicas para 

 
51VESTING, Thomas. Teoria do Direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2017. p.235. 

52TEUBNER, Gunther. Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Tradução: 
Flávio Beicker Barbosa de Oliveira et al. Coordenação Marcelo Neves et al. São Paulo: Saraiva, 2016. p.138. 
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auxiliar suas reflexões, o que justifica sua condição de um sujeito consti-

tucional. 

 

6-Considerações finais: 

 

Verifica-se em todo o trabalho a justificativa de como os sistemas 

constitucionais transnacionais seria a resposta para a ineficácia do cons-

titucionalismo tradicional a todas as faces da sociedade. 

Neste caminho se apresentou a problemática do constitucionalismo 

tradicional, que é a ausência de representatividade de toda a sociedade, e 

que o acoplamento do Direito e da Política não são tão legítimos, pois 

provocam relações de poder, por vezes corrompidas pelos seus detento-

res e que não distribuem os benefícios de maneira igualitária a toda a 

população. 

No entanto, sistemas parciais começam uma evolução de valores e 

práticas, que forçam uma tensão com o constitucional tradicional, que se 

vê compelido a legislar de forma ilegítima, com remendos e costuras 

legais, na vã tentativa de suprir os anseios daquela ou desta facção social, 

mas de maneira errônea faz um processo ilegítimo, que não possui uma 

base social consistente e com isso se torna ineficaz. 

Este fato gera uma inversão de valores legais e obrigacionais, pois 

agora o Estado nacional faz a “soft law”, e os sistemas parciais, através 

de códigos de conduta se tornam como uma “hard law”, se firmando com 

mais eficiência. 

Outro ponto que torna esta confusão constitucional é a globalização, 

que através de avanços tecnológicos aceleram e exponenciam as relações 

de sistemas parciais, para fora da territorialidade dos Estados nacionais, 

e com isso geram expectativas e formas legislativas além-fronteiras, que-

brando paradigmas do mito do território, como base de uma 

constituição. 

De igual forma se demonstra, que os regimes transnacionais se 

apresentam como sujeitos constitucionais baseados nas ideias de inexis-
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tência de fronteiras, de não preenchimento obrigatório da vaga de consti-

tucionalizador, mas sim que a identidade coletiva pode ir além da 

barreira da nação, e da noção de soberania para ser global, já que suas 

experiências em solução de conflitos, regulação, autofundação e autor 

referencial legitimam suas regras constitucionais a um papel relevante 

no mundo, pois refletem todas as formas de sistemas sociais existentes e 

assim solucionando as problemáticas do constitucionalismo tradicional: a 

representatividade e a eficácia. 
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Colisões inter-regimes e colisões interculturais: 

a solução heterárquica como proposta de Teubner para o 

enfrentamento dos conflitos entre constituições transnacionais 

 

Rafaela Santos Martins Da Rosa 1  

Dailor Sartori Junior 2 

 

 

Introdução 

 

Não há como negar o caráter visionário que o olhar proposto para o 

estudo do constitucionalismo por Teubner representa. A partir de uma 

perspectiva ancorada na matriz pragmático sistêmica, que possui em 

Luhmann sua maior referência, Teubner, assim como outros autores de 

uma linhagem já identificada como representantes da observação socio-

lógica do constitucionalismo (COSTA; ROCHA, 2018, p. 38), é, quiçá, o 

principal responsável por conduzir a promoção de uma verdadeira revi-

ravolta no modo de leitura do direito constitucional como um todo. 

Ao invés de um modelo de constitucionalismo tradicional, de índole 

predominantemente analítica na observação dos fenômenos, Teubner 

evoca o constitucionalismo social, ciente de que ambos, embora conceitos 

diferentes de constitucionalismo, coexistem no contexto da globalização. 

 
1 Doutoranda em Direito na Unisinos/RS. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2002), Mestre em Direito pela Univali/SC (2013) e Mestre em Direito e Sustentabilidade pela Universidade de 
Alicante/Espanha (2014). Professora na Escola Superior da Magistratura Federal (ESMAFE/RS). Juíza Federal na 
12ª Vara Federal de Porto Alegre/RS. 

2 Doutorando em Direito Público na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em Direitos 
Humanos pela Uniritter. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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O constitucionalismo social é um constitucionalismo de comunicação, 

que eleva o direito a uma condição de meio de comunicação simbolica-

mente utilizado. 

Na obra Fragmentos Constitucionais, Teubner aborda a ocorrência 

de um deslocamento da figura tradicional do Estado Nacional como peça 

central da produção de normas de cunho constitucional, apontando o 

surgimento de outros sujeitos constitucionais, muitos deles, aliás, com 

condições comunicativas bem mais facilitadas, permitindo uma abran-

gência e universalidade dificilmente alcançáveis pelo Direito e pela 

Política, sistemas ainda deveres arraigados e dependentes da figura cen-

tral dos entes estatais. 

Ao longo do texto, Teubner então identifica qual seria hoje a questão 

central do constitucionalismo enquanto disciplina teórica de estudo, na 

medida em que reconhecida a condição de pluralismo constitucional: 

seria preciso, portanto, igualmente ampliar o espectro de análise do pró-

prio constitucionalismo (COSTA; ROCHA, 2018b). Quem seriam os novos 

sujeitos constitucionais e a quais normas os mesmos se reportariam são 

temáticas igualmente exploradas, assim como os procedimentos metodo-

lógicos de verificação do atendimento aos requisitos para a consideração 

destes sujeitos constitucionais não convencionais e, ainda, a repercussão 

deste pluralismo no âmbito da eficácia dos direitos fundamentais.  

Sem uma clara pretensão de concluir as ideias que foram organiza-

das ao longo do livro, Teubner expõe, no último capítulo, a partir de uma 

retomada de suas considerações, um cenário de paralelo e de simultâneo 

convívio entre diferentes sujeitos e regimes constitucionais, naturalmen-

te propiciando a ocorrência de colisões inter-regimes, assim como 

colisões entre culturais. Tais conflitos restariam inexoráveis, e seria ur-

gente, portanto, pensar, ainda que em caráter meramente propositivo, 

uma saída para as “questões de colisão” (TEUBNER, 2016, p. 271). Este 

caminho, para Teubner, passaria necessariamente pela resolução hete-

rárquica, buscando-se primordialmente na perspectiva interna de cada 
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um dos regimes envolvidos em conflitos o seu sistema parcial de resolu-

ção. 

Pois bem, ao longo dos tópicos seguintes, serão detalhados os con-

ceitos de colisão inter-regimes e de colisão intercultural sob a ótica de 

Teubner, bem como serão explanadas as bases teóricas da proposta de 

solução heterárquica por ele apresentada. À guisa de conclusão, e com o 

intuito de confirmar a hipótese suscitada, far-se-á referência a exemplo 

concreto de conflito inter-regimes e de conflitos interculturais atuais, 

observando a real adoção de soluções heteráqruicas aos mesmos, nos 

moldes em que preconizado por Teubner. Entretanto, as colisões inter-

culturais, como alertado por Teubner, guardam maiores dificuldades e as 

soluções heterárquicas acabam sendo mais prescritivas do que explicadas 

por exemplos concretos. 

A metodologia utilizada para a elaboração do texto será a sociologia 

sistêmica de Luhmann (LUHMANN, 2007), matriz teórica do autor da 

principal obra aqui trabalhada (Teubner), e o método de procedimento 

será o de documentação indireta, incluindo a revisão bibliográfica. 

 

2. Colisões inter-regimes e colisões interculturais entre regimes 

transnacionais: as consequências da fragmentação constitucional 

atual 

 

2.1 Colisões inter-regimes 

 

A bem de compreender o que Teubner pretende enquadrar como 

colisões ‘inter-regimes’, é preciso, ainda que de forma breve, sintetizar 

suas premissas para conceber este conceito. 

Neste sentido, a partir dos aportes da teoria dos sistemas de Luh-

mann, Teubner concebe o seu ponto de observação do fenômeno 

constitucional de forma muito mais ampla e abrangente, englobando, a 

rigor, a totalidade da sociedade mundial e suas infinitas possibilidades de 

comunicação a partir de múltiplas linguagens. 



Rafaela Santos Martins Da Rosa; Dailor Sartori Junior | 253 

 

O desenvolvimento de uma sociedade global interligada, de comuni-

cação instantânea e guiada por um modelo econômico predominante 

teria servido como espécie de amálgama para o surgimento de outros 

centros de produção normativa e de decisão correlata, com códigos e 

referenciais próprios, mas com vasto potencial de influência transnacio-

nal, despontando, segundo Teubner, como legítimos sujeitos 

constitucionais (a exemplo da ciência, da religião e da economia), e dei-

xando para trás a política e o direito, que permaneceriam atrelados aos 

processos comunicativos e aos centros de decisão dos Estados Nacionais 

(TEUBNER, 2016, p. 91). 

Marcelo Neves, ao analisar o conceito de Constituição proposto por 

Teubner, assevera que ele parte de um projeto teórico que consiste, a 

rigor, em um desenvolvimento ulterior da teoria dos sistemas de Luh-

mann, onde o acento da autoprodução operativa do direito é deslocado 

para as ordens jurídicas globais, caracterizadas justamente pela heterar-

quia e pelo pluralismo. Segundo Neves, nesse projeto, a sociedade 

mundial teria desenvolvido rule of law e due processo of law em diversos 

domínios diferentes de comunicação, e a importância do significado de 

Constituição como acoplamento estrutural entre política e direito teria se 

tornado deveras diminuta (NEVES, 2009, p. 108).  

De fato, para Teubner, perderam força e espaço os sistemas do di-

reito e da política no ambiente transnacional, vez que não há por ora 

como se ventilar a existência futura de um Estado mundial, assim como 

se evaporam no ar as perspectivas das teorias cosmopolitas que ainda 

militavam por uma constituição jurídica de alcance global. No próprio 

seio da maior comunidade de Estados, a Europa, isto desfaleceria a olhos 

vistos. A aprovação pelo parlamento britânico da saída do Reino Unido 

da União Européia é apenas mais uma materialização da precisa aborda-

gem de Teubner. 

Em tal contexto, além das colisões previsíveis entre regimes trans-

nacionais do direito (entre cortes internacionais com jurisdições 

transnacionais, por exemplo) também passaram a ocorrer colisões entre 
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sujeitos constitucionais de diferentes matizes, como sucede em um con-

flito entre um painel da Organização Mundial do Comércio (OMC) e uma 

decisão de Tribunal Internacional sobre a mesma temática, é dizer, de 

forma ampla, entre o sistema economia e o sistema direito. 

Aliás, esclarece Teubner que o sistema direito, no estágio de matu-

ração atual, sequer conseguiria evitar a ocorrência de colisões, sendo elas 

algo como pré-programado para fatalmente ocorrerem (TEUBNER, 2016, 

p. 267). E esta constatação não deixa de ser, em grande medida, o foco 

central da análise escorreita de Teubner para o enfraquecimento do di-

reito frente a outros sistemas (como a economia, a ciência e a religião, 

por exemplo). 

 

2.2 Colisões interculturais 

 

Se, na “nova questão constitucional”, os regimes transnacionais são 

observados como sujeitos constitucionais para além do Estado Nacional, 

pois formam constituições, normas organizacionais e direitos fundamen-

tais próprios, surgem colisões específicas sem um centro decisório ou 

uma “terceira instância” para resolvê-las, justamente porque estes novos 

conflitos são existenciais ou entre diferentes racionalidades. Assim, a sua 

resolução precisa ser operada de forma heterárquica, ou seja, a partir de 

redes, e não hierárquica, como ocorre nos conflitos normativos do consti-

tucionalismo moderno (TEUBNER, 2016, p. 267).  

Como visto, o debate sobre um direito de colisão adequado a estes 

casos é importante, pois nem o direito internacional público nem o pri-

vado dão conta da diferenciação funcional que está em jogo no lugar do 

“domicílio” do conflito. Isto porque além das colisões horizontais (DIP) e 

das verticais (direito constitucional estatal), os regimes provocam coli-

sões diagonais, que necessitam da cooperação de redes jurídicas 

(TEUBNER, 2016, p. 281).  

Contudo, há um tipo de colisão que difere da que ocorre entre regi-

mes funcionais. Também são conflitos entre ordens jurídicas não 
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estatais, mas que pertencem a princípios de ordens sociais totalmente 

diferentes. São o que Teubner chama de conflitos interculturais, “[...] 

especialmente quando regimes transnacionais funcionalmente diferenci-

ados entram em contato com ordens internas de culturas indígenas” 

(TEUBNER, 2016, p. 286).  

Estas colisões também surgem de processos de escandalização leva-

das adiante por organizações não-governamentais e por atores indígenas 

diretamente envolvidos. Ocorre que, neste caso, são lutas que se acentua-

ram nos últimos anos por representar conflitos sociais entre as 

hiperestruturas da modernidade3 e as tradições das culturas regionais. 

Como exemplos, pode-se citar a assimilação de conhecimentos tradicio-

nais, ou biopirataria (bio-piracy), e a apropriação de terras (land 

grabbingi), ou melhor, de territórios tradicionais, que não cumprem, 

culturalmente, a mesma função de um bem jurídico inserido no mercado 

e regulado pelo direito civil. 

O problema que Teubner identifica que o combate a essa exploração 

de recursos – conhecimentos e terras – por grupos da sociedade civil 

organizada se dá, geralmente, por meio dos fóruns jurídicos do centro, 

ou seja, não ocorre de maneira eficaz, justamente porque não há centro 

no constitucionalismo global, e acabam por recair na fragmentação do 

direito internacional: 

 

Se instituições transnacionais querem formular agora como problema políti-

co ou questão jurídica, como os recursos territoriais e cognitivos das 

sociedades indígenas podem ser protegidos contra intervenção de empresas 

multinacionais, então se encontrará diante, também aqui, do problema agu-

do da fragmentação do direito internacional. (TEUBNER, 2016, p. 287). 

 

 
3 Teubner não fala em modernidade no sentido de um período histórico específico, mas de uma racionalidade 
moderna. Sociologicamente, seria caracterizada por instituições específicas, em especial o Estado-Nação; cultural-
mente, haveria a afirmação da ordem, da razão, do individualismo e do conhecimento especializado, fundamento 
para a igualdade e a liberdade e, assim, a linguagem dos direitos; e, filosoficamente, seria a emergência do “Ho-
mem” como fundamento do conhecimento, a separação do natural e do divino e o triunfo da metafísica, no sentido 
de se compreender o mundo composto por coisas e seres cognoscíveis e, portanto, controláveis (ESCOBAR, 2003, 
p. 55-56). 
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A questão, porém, passou de uma dimensão apenas jurídica para 

também política, eis que foram causadas, além das colisões interculturais 

aqui analisadas, também as colisões entre regimes transnacionais que se 

ocupam da proteção do conhecimento tradicional: Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual, Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, Convenção sobre Diversidade Biológica, FAO, OMS, dentre 

outros.  

Essas tentativas de regulamentação de temas sobre conhecimento 

tradicional em “fóruns idiossincráticos internacionais” (TEUBNER, 2016, 

p. 288) não é eficaz, pois são conflitos sociais sistêmicos que estão em 

jogo, uma vez que colidem racionalidades na modernidade – princípios 

orientadores da economia, religião, medicina, ciência e cultura disputam 

pela intervenção sobre questões como patrimônio genético, propriedade 

e usufruto. 

Ocorre que também não é suficiente a consciência e a atuação sobre 

a fragmentação simples, ou seja, a fragmentação dos sistemas funcionais. 

O conflito surge da dupla fragmentação da sociedade mundial: há tam-

bém a fragmentação das culturas regionais, que Teubner chama de 

“policentrismo cultural da comunicação global” (TEUBNER, 2016 p. 

289). Não significa que as diferenças culturas não dialoguem nem se 

intercambiam, mas também refletem fragmentação. Somente a partir 

dessa consideração é que se podem construir normas jurídicas adequadas 

a esses conflitos. 

Um exemplo de conflito que demonstra ambas as fragmentações é a 

proteção do conhecimento tradicional, pois há uma diferenciação funcio-

nal dos estoques de conhecimento “modernos” que rivaliza com uma 

incorporação social dos conhecimentos “tradicionais”. A busca por livre 

acesso ao conhecimento representa um ideal de igualdade e racionalidade 

aceitável para a ciência em um contexto normal. Há projetos bem-

intencionados de proteção do conhecimento tradicional através de uma 

global database que o submete, ao mesmo tempo, ao acesso da ciência 
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moderna, como o International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture.  

Contudo, a maximização da racionalidade da ciência e a busca cres-

cente por informação acaba por conflitar com a ideia de proteção de 

grupos indígenas da sua medicina tradicional, arrancando o conhecimen-

to do seu próprio contexto de reprodução. Ou seja: a exploração dos 

conhecimentos tradicionais, que são multifuncionais, é feita por hiperes-

truturas modernas unifuncionais e altamente especializadas. Neste 

sentido, Teubner afirma que:  

 

[...] a exigência legítima da ciência, que o conhecimento pertenceria ao public 

domain, perde aqui a sua inocência, porque ela precisa, obrigatoriamente, 

destruir as estruturas do conhecimento comunal nas culturas regionais. O 

princípio moderno da acessibilidade geral ao conhecimento viola esferas se-

cretas motivadas religiosamente. Métodos cientificamente especializados da 

verificabilidade controlada requerem que se elimine a dependência dos esto-

ques de conhecimento face à religião, à cultura e ao mundo da vida, que são, 

porém, para eles de vital importância. (TEUBNER, 2016, p. 290-291). 

 

Como lidar com colisões deste tipo, cujas normas precisam impor 

limites à expansão das hiperestruturas da sociedade mundial sobre as 

culturas regionais? Novamente, para Teubner, a resposta se assemelha 

àquela dada para a nova questão constitucional como um todo: a pressão 

externa é um primeiro passo, que visa à autolimitação dos sistemas par-

ciais, pois não é eficaz a sua regulação externa. Em resumo, “As 

hiperestruturas da modernidade globalizada precisam ser forçadas a 

respeitar as indisponibilidades culturais regionais” (TEUBNER, 2016, p. 

291). Além disso, a própria abordagem da sociologia da constituição, ao 

chamar a atenção para as contrainstituições sociais que coíbem as ten-

dências destrutivas da diferenciação funcional, pode contribuir. Mas, 

para isso, devem alterar o foco dos conflitos, que não são apenas entre 

sistemas parciais, mas entre globalidade funcionalmente diferenciada e 

as cultuas regionais. 
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Igualmente, embora seja considerada importante mesmo pela teoria 

dos sistemas, a própria teoria constitucional precisa dar conta dessa nova 

configuração de conflitos. A teoria dos sistemas entende que a institucio-

nalização de acordos sociais, os direitos fundamentais, fruto de 

turbulências sociais quando o sistema político se expandiu demais, amea-

çando outros âmbitos sociais, é importante e não é desatualizada. Apenas 

precisa se adaptar às novas tendências expansionistas, que não são mais 

na política, mas economia, ciência, tecnologia. Constituição e direitos 

fundamentais responderam bem àquele problema, mas e agora?  

Um bom exemplo é a biopirataria, que demonstra a problemática da 

dupla fragmentação e força os direitos fundamentais e a teoria constitu-

cional a se adaptarem. Se na biopirataria vemos além das colisões dos 

âmbitos da modernidade, mas ameaças à integridade do conhecimento 

tradicional nas cultuas indígenas, então seria natural esperar que pres-

sões de movimentos sociais fizessem protestos para forçar as 

hiperestruturas da modernidade a se limitar por meio de garantias cons-

titucionais (TEUBNER, 2016, p. 292-293). Ocorre que o tipo de norma 

que surgiria dessa colisão-autolimitação seria uma norma jurídica híbri-

da, que igualmente merece atenção. 

 

3. A proposta de Teubner para o tratamento de colisões 

constitucionais: a solução heterárquica de conflitos 

 

Ora, realizar descrições e sobre elas teorizar certamente ajuda a 

fornecer diagnósticos mais precisos sobre os fenômenos sociais, mas é 

preciso ir além e propor, sempre que possível, soluções para os impasses 

descritos. E assim sucede justamente com o texto de Teubner, que não 

apenas descreve a imagem que o constitucionalismo social oferece na 

globalização, mas que traz um algo mais, e propõe, ainda que incerto 

quanto à eficácia futura do modelo proposto (TEUBNER, 2016, p. 271), 

uma maneira de vislumbrar o convívio possível e o enfrentamento neces-

sário das colisões constitucionais. 
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Nesse sentido, a análise de Teubner sobre a forma como se poderia 

lidar com os conflitos constitucionais é extremamente precisa:  

 

Na sociedade mundial sem ápice ou sem centro resta apenas um caminho 

para se lidar com os conflitos constitucionais – a solução de conflitos estrita-

mente heterárquica... Uma vez que a sociedade moderna não conhece uma 

instância central, todos os esforços devem se concentrar para a solução de 

colisões. (TEUBNER, 2016, p. 271). 

 

Mas precisamente o quê Teubner quer dizer com solução heterár-

quica? A menção ao termo ‘heterarquia’ é proposital, e visa contrapor-se 

justamente à ideia de hierarquia, à possibilidade, negada por Teubner, de 

que alguma instância do direito global pudesse alçar a condição de supe-

rior hierarquia frente às demais, para decidir os casos de conflitos 

constitucionais transnacionais. 

A solução heterárquica, portanto, assimila em si a noção de que os 

conflitos terão de ser geridos e solvidos pelos próprios regimes coliden-

tes, seja internalizando os conflitos em seus processos internos de 

decisão, seja os externalizando em negociações inter-regimes (TEUBNER, 

2016, p. 272) ou entre culturas.  

Teubner elucida, ainda, os passos necessários para permitir que este 

modelo de resolução efetivamente se viabilize. Primeiro, seria preciso 

modificar e adaptar as normas do direito internacional às especificidades 

dos direitos transnacionais dos regimes. Acolher, por exemplo, a regra de 

funcionalidade, com primazia sobre a de territorialidade, bem como atu-

ar pela promoção de um direito misto, híbrido, em um contínuo processo 

de construção, o qual haveria de culminar com a edificação de uma ver-

dadeira ordem pública transnacional. 

A emergência de um direito de colisões ocorreria a partir justamen-

te dos resultados aplicados nos conflitos pelos regimes, fazendo surgir 

uma ordem pública transnacional como orientação prospectiva a ambos 

os regimes. É algo em processo de construção, reconhece Teubner, mas 

um caminho que parece não ter volta. 
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A visualização de um modelo de solução de colisões operacionaliza-

do, remeteria, segundo Teubner, às estruturas em forma de rede, 

expostas a colisões horizontais, verticais e, ainda, diagonais. Redes sim-

bolizam um entrelaçamento entre diferentes nós, cada um deles com 

autonomia para solver de forma descentralizada e heterárquica eventuais 

colisões com outros nós, ora aplicando a sua ordem constitucional, ora 

reconhecendo que a ordem constitucional alheia melhor atende aos an-

seios da ordem pública transnacional (TEUBNER, 2016, p. 280).  

E o que precisa para dar certo? Segundo Teubner, primeiro, a res-

ponsabilidade por uma compreensão das ordens jurídicas conflitantes 

não seria, reforça, encontrada por uma superinstância supraordenada, 

mas sim deslocada para as instâncias conflitantes, os nós das redes entre-

laçados em suas múltiplas relações. 

Todo o processo de formação normativa, desde as colisões até as 

suas soluções, haveria de ser conduzido internamente nos próprios re-

gimes. A cada um dos regimes, a partir de sua perspectiva, cumpriria 

elaborar uma ordem pública transnacional própria, na qual sejam men-

suradas as suas próprias normas, inclusive para, vez ou outra, 

reconhecer, como dito, a aplicabilidade da norma do regime alheio, e não 

o seu próprio.   

Seguindo a lógica das redes, os processos de auto-organização dos 

regimes irão surgir de acordo com as suas próprias regulamentações, 

fazendo justiça às singularidades de seus conceitos sociais e levando em 

conta o todo a partir de suas próprias perspectivas, transcendendo com 

isso suas perspectivas individuais.  

Teubner alerta, por fim, que os sujeitos constitucionais não farão is-

so por si só, mas que precisam de pressões externas, que lhes sejam 

quase que como impostas, como a escandalização através de esferas pú-

blicas, impulsos da política internacional e resultados de cooperações 

entre regimes autônomos (TEUBNER, 2016, p. 286). 

No item seguinte, portanto, cumpre ilustrar, a partir de exemplos 

concretos, a adoção do modelo heterárquico de solução de colisões pro-



Rafaela Santos Martins Da Rosa; Dailor Sartori Junior | 261 

 

posto por Teubner, no âmbito das colisões inter-regimes, e também das 

colisões interculturais. 

 

4. Exemplos da proposta de solução heterárquica de conflitos na 

prática  

 

4.1 A emergência climática como colisão inter-regimes e as soluções 

heterárquicas já observadas em concreto 

 

Sobre as condições do clima e o conhecimento da realidade fática, é 

cediço que o ano de 2019 restará marcado como aquele em que se reco-

nheceu o eufemismo4 linguístico do uso da expressão “mudanças 

climáticas” para o que de fato estava a ocorrer no planeta. Foi também o 

último ano da década mais quente já oficialmente registrada5.  

Fato é que agora sujeitos e regimes falam em emergência climática. 

Emergência climática, aliás, foi eleita a palavra ou expressão do ano de 

2019 na já tradicional eleição promovida pela editora inglesa de dicioná-

rios Oxford6. 

Em resposta aos alertas da comunidade científica, a sociedade global 

passou a se organizar em movimentos de diferentes matizes, mas que 

pressionam por ações concretas. Assim sucede, por exemplo, com a de-

sobediência civil internacional promovida pela Extinction Rebelion7, com 

 
4 Eufemismo porque, em primeiro lugar, ao se escolher o termo “mudanças”, observa-se que as mesmas não são, 

necessariamente, algo ruim ou negativo. Muitas vezes há mudanças que se revelam, no curso do tempo, extrema-
mente positivas, então, de certa forma, assim poderiam ser compreendidas as alterações percebidas no sistema 
climático, é dizer, como algo nem sempre ruim ou prejudicial. Segundo, a expressão traria em si uma conotação 
que reflete um processo de transformação lento e gradual, e que apenas seria passível de diagnóstico após, então, 
um extenso período de observação. Terceiro, a expressão “mudanças climáticas”, por si só, não parece demandar 
qualquer espécie de ação concreta a ser tomada por quem quer que fosse, governos, empresas, sociedade civil 
organizada, etc. A ver como os jogos de linguagem (Wittgenstein) e a forma de comunicar podem e fazem tanta 
diferença! 

5 Disponível em: https://www.nbcnews.com/science/environment/past-decade-was-warmest-ever-recorded-nasa-
finds-n1116321, acesso em 09 de janeiro de 2020. 

6 Disponível em: https://languages.oup.com/word-of-the-year/2019/, acesso em 09 de fevereiro de 2020. 

7 A “Rebelião da Extinção” é um movimento internacional que utiliza a desobediência civil não violenta na tentativa 
de impedir a extinção em massa e minimizar o risco de colapso social relacionado à emergência climática. Sítio 
eletrônico do movimento: https://rebellion.earth/, acesso em 09 de fevereiro de 2020. 
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a greve estudantil pelo clima da organização Fridays for Future8, com a 

declaração de estado de emergência climática9, e, ainda, com a mobiliza-

ção econômica global pelo desinvestimento na indústria lastreada em 

queima de combustíveis fósseis do Divestment Fossil Fuel10. Estas mobili-

zações crescem exponencialmente e promovem pressões por regulações 

normativas dos sujeitos constitucionais, incluindo seus correspondentes 

sistemas normativos. 

A emergência climática revela-se, portanto, uma faceta atualíssima e 

densificadora da teoria constitucional proposta por Teubner, na medida 

em que força um entrelaçamento entre sistemas, provoca choques e 

conflitos entre os mais diferentes regimes transnacionais, e exige solu-

ções, além de reforçar o papel das forças sociais em provocar a atuação 

entrelaçada de todos os sistemas. 

Dado este pano de fundo, quando colidirem, por exemplo, as nor-

mas e as decisões da ciência transnacional e as normas e as decisões do 

direito transnacional, como irão se construir as soluções de colisão? 

Pois tudo indica que vão ocorrer precisamente via soluções heterár-

quicas. Nesse sentido, recente e emblemática é a decisão firmada em 19 

 
8 O #FridaysForFuture é um movimento que começou em agosto de 2018, quando a estudante sueca Greta Thun-
berg sentou-se em frente ao parlamento de seu país para protestar contra a falta de ação sobre a crise climática. Ela 
postou o que estava fazendo em redes sociais se tornou viral. Greta decidiu continuar indo todas as sextas-feiras ao 
Parlamento, até que as políticas suecas fornecessem um caminho seguro bem abaixo do aumento de 2ºC projetado, 
ou seja, em consonância com o Acordo de Paris. As hashtags #FridaysForFuture e #Climatestrike se espalharam e 
muitos estudantes e adultos começaram a protestar fora de seus parlamentos e prefeituras locais em todo o 
mundo. Greta foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2019. Sítio eletrônico do movimento: 
www.fridaysforfuture.org, acesso em 09 de fevereiro de 2020. 

9 A declaração de emergência climática é um movimento que objetiva pressionar governos das mais diferentes 
escalas para que publicamente declarem situação de emergência climática e mobilizem os recursos em escala e em 
velocidade suficientes para proteger a civilização, a economia, as pessoas, as espécies e os ecossistemas. Na última 
contagem da organização do movimento, divulgada em 12 de fevereiro de 2020, 1.355 governos já haviam publica-
mente declarado emergência climática, totalizando uma abrangência populacional aproximada de 814 milhões de 
cidadãos ao redor do mundo. Em 28 de novembro de 2019, o Parlamento Europeu declarou a emergência climática 
da União Européia, tornando a Europa o primeiro continente a adotar esta simbólica declaração. Sítio eletrônico da 
organização que administra a declaração de emergência climática: https://climateemergencydeclaration.org/, 
acesso em 09 de fevereiro de 2020. 

10 O Divestment Fossil Fuel é uma rede internacional de campanhas públicas que trabalham para incentivar 
comunidades a abandonarem a economia baseada na queima de combustíveis fósseis. Embora cada campanha seja 
executada independentemente e possa trazer ênfases e solicitações diferentes, dependendo do contexto local, a 
maioria das campanhas está pedindo às instituições financeiras que cessem imediatamente qualquer novo investi-
mento em empresas de combustíveis fósseis. Sítio da organização: www.gofossilfree.org, acesso em 08 de fevereiro 
de 2020. 
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de dezembro de 2019 pela Suprema Corte da Holanda11, no litígio sobre a 

emergência climática agora considerado o mais relevante já proferido, 

nominado Urgenda v. Governo da Holanda. 

Em Urgenda, uma decisão final proferida no contexto de um siste-

ma jurídico, baseou-se no conjunto de normas de outros regimes 

transnacionais (notadamente o Painel Intergovernamental sobre Mudan-

ças Climáticas – IPCC, largamente utilizado na fundamentação da 

decisão) e também em convenções das Nações Unidas (teoricamente 

válidas a todos os países signatários que a interiorizaram) e, ainda, na 

Convenção Européia de Direitos Humanos e liberdades fundamentais 

(em dispositivos de caráter constitucional transnacional) para decidir o 

que o Estado holandês deverá fazer em concreto para enfrentar a emer-

gência climática. 

É a primeira vez na história que um país é condenado em uma ins-

tância final de julgamento a atuar em face da emergência climática, 

acolhendo-se a regulação normativa proposta de redução de emissões 

por organismos científicos transnacionais (IPCC), ao invés dos patamares 

de redução previstos em seu regime jurídico interno ou mesmo no regi-

me legal transnacional comunitário. Nota-se que na perspectiva interna 

do sistema jurídico participante da colisão é que foi buscada a solução 

para o conflito de racionalidades posto em exame, e a solução perpassou 

justamente pelo reconhecimento do pluralismo normativo envolvido, e a 

decisão ao final adotada extrapolou sensivelmente o regime parcial do 

direito, acolhendo e aplicando o regime da ciência das mudanças climáti-

cas já consolidado como razões de decidir e como fundamentos da 

decisão. 

Assim, forçoso reconhecer o acerto da proposta de Teubner no sen-

tido de que as colisões inter-regimes sejam enfrentadas com a adoção de 

um modelo heterárquico e em rede, sem primazia de qualquer centro de 

 
11 Consulta à íntegra do caso Urgenda vs. Governo da Holanda pode ser obtida no sítio eletrônico do Sabin Center 
da Universidade de Columbia, em Nova Iorque: http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-
kingdom-of-the-netherlands/, acesso em 09 de fevereiro de 2012. 
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decisão sobre os demais, mas, ao revés, em um esforço contínuo e reno-

vado de convívio entre diferentes racionalidades, guiando-se pela 

tolerância e pela cooperação, com vistas à edificação de uma genuína 

ordem pública transnacional. 

  

4.2 Reconstrução do alheio no próprio: autodeterminação indígena 

e proteção de territórios e conhecimentos tradicionais através do 

direito moderno 

 

O debate sobre pluralismo jurídico, tradução cultural e até universa-

lismo/relativismo é relativamente conhecido no direito. Teubner também 

está preocupado com a efetividade da proteção das culturas regionais, 

mas, a partir da fragmentação das culturas regionais, da nova questão 

constitucional e da sua sociologia da constituição, busca orientar a fazê-lo 

através dos mecanismos jurídicos da modernidade, e não a romper com 

eles em vistas de uma autodeterminação radical (TEUBNER, 2016, p. 

293).  

A possibilidade da proteção do conhecimento tradicional através do 

direito moderno coloca a questão como colisão constitucional e lança a 

dúvida sobre a possibilidade do que o autor chama de “reconstruir o 

alheio no próprio” (TEUBNER, 2016, p. 294). Não se trata meramente da 

discussão sobre estratégias de litigância adotadas por movimentos sociais 

e que possuem suas próprias formas de regulação e de juridicidade, como 

os povos indígenas, em algo que no Brasil já foi chamado de “positivismo 

de combate” dentro da matriz do direito alternativo.  

Aqui, trata-se de algo mais profundo: Teubner diz que se as institui-

ções da modernidade devem ter sua expansão limitada pela 

contrainstituição da constituição, então é inevitável reconstruir o alheio – 

isto é, as racionalidades das culturas regionais e a forma como 

(re)produzem conhecimento tradicional –, na terminologia da constitui-

ção. Há reconstruções mais sensíveis ao ambiente e mais responsíveis 

que outras, mas são sempre reconstruções, pois “[...] não existe, de ma-
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neira alguma, um indigenous law como um direito formal no sentido 

moderno” (TEUBNER, 2016, p. 294). 

Termos e conceitos de um suposto direito indígena são, sempre, re-

construções do alheio no próprio, ou seja, elementos fáticos, costumes e 

regulamentações selecionadas estrategicamente pelo direito moderno 

vendidas como customary law, como [...] se fossem posições normativas 

de propriedade e obrigações de agir autoinstituídas pela cultura regional” 

(TEUBNER, 2016, p. 294). O desafio é uma reconstrução que não recaia 

em uma tradução moderna de culturas indígenas, como um multicultu-

ralismo liberal de Will Kymlicka (2012)12, e sim promova uma 

reconstrução mais legítima sobre a autocompreensão da cultura indíge-

na, protegendo o processo da produção do conhecimento e não 

meramente a sua existência em abstrato. Isto porque a existência desse 

conhecimento depende do contexto de sua geração (TEUBNER, 2016, p. 

295). O caminho, portanto, é re-entry, generalização e reespecificação.  

Neste sentido, Teubner indica que a autodeterminação13 indígena 

representa a reconstrução mais adequada para a proteção do conheci-

mento tradicional: 

 

A autocompreensão do portador do conhecimento tradicional – “o princípio 

da autodeterminação indígena” – deveria representar o centro gravitacional 

normativo para uma proteção do direito fundamental. Então não se questio-

na apena a referência do direito moderno ao direito indígena in abstracto, 

mas sim uma eleição das formas jurídicas modernas que possam proteger, 

de forma efetiva, os processos culturais nos quais o conhecimento é produzi-

do. (TEUBNER, 2016, p. 295). 

 

A partir da autodeterminação como centro gravitacional, Teubner 

questiona quais seriam as instituições do direito moderno mais responsi-

 
12 Enquanto “acomodação cultural” da diversidade étnico-racial, visando a uma cidadania democrática, o multicul-
turalismo sofreu diversas críticas nas últimas décadas por ser uma teoria liberal que tende a ignorar as relações de 
poder e as desigualdades. Identificado como um destes teóricos, o próprio filósofo político Will Kymlicka reconhe-
ceu este embate e procurou rearticular suas teses (KYMLICKA, 2012) 

13 De fato, enquanto princípio do direito internacional dotado de jus cogens, a autodeterminação indígena parece 
ser uma ideia reconstruída no direito moderno que oferece ferramentas de proteção das condições de possibilidade 
do conhecimento tradicional, ou seja, do seu processo de construção e reprodução.  
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vas à cultura indígena, destacando que já houve tentativas de aplicar três 

delas: intellectual property, cultural heritage, e native title law. O pro-

blema é que estas instituições são muito limitadas nas suas pré-

compreensões culturais e jurídicas, pois trabalham com um conceito 

alargado de propriedade para abarcar compreensões culturais diversas, 

que não operam com o território e seus recursos sob esta lógica moderna 

e civilista.  

O mais eficaz, portanto, seriam instituições que promovessem a co-

existência entre domínio político moderno e internal self-determination 

indígena, o que poderia ser alcançado por um conceito de “soberania 

compartilhada” em vez de propriedade. Autodeterminação e soberania 

compartilhada são reconstruções modernas, mas não são limitadoras, 

pois permitem que as próprias comunidades indígenas indiquem os seus 

termos de proteção do conhecimento como ponto de partida14. 

 

4.2.1 “Processos culturais” como sujeitos de direitos fundamentais, 

conhecimento tradicional e territórios indígenas 

 

A partir das condições para a proteção dos conhecimentos tradicio-

nais através do direito moderno, resulta que os direitos fundamentais da 

modernidade não podem se limitar a uma posição essencialista de “pre-

servar culturas”, mas de criar parâmetros que possibilitem o “[...] 

desenvolvimento autossuficiente das culturas indígenas na disputa com a 

modernidade, de modo a limitar a invasão específica da modernidade e 

ordenar, como compensação, uma transferência de recursos aos indíge-

nas” (TEUBNER, 2016, p. 297). 

Para tanto, Teubner apresenta algumas abordagens possíveis: im-

putação de direitos coletivos comunais, direitos de participação e 

 
14 Os protocolos de consulta aos povos indígenas no Brasil, em função de obras ou empreendimentos que os afetam 
diretamente (hidrelétricas e rodovias, por exemplo), são exemplos de instituições jurídicas modernas que procu-
ram reconstruir o alheio no próprio, em vistas da proteção do conhecimento tradicional de forma eficaz, pois 
atendem ao princípio da autodeterminação indígena e ao direito de consulta prévia, livre e informada da Conven-
ção 169 da OIT e eles estipulam, a partir das próprias comunidades indígenas, os seus termos, condições, prazos, 
idiomas, representantes e mecanismos de participação. 
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compensação monetária. Sobre a primeira, a tarefa seria desindividuali-

zar os direitos fundamentais. A reposta padrão do direito moderno ao 

beneficiário da proteção jurídica é o indivíduo portador do conhecimento 

tradicional. Ocorre que tanto os conhecimentos tradicionais quanto o 

próprio território indígena possuem caráter comunal e coletivo, mas isso 

não significa identificar um coletivo personificado, que seria a soma de 

indivíduos portadora do direito: nem indivíduos nem coletivo, mas pro-

cessos culturais como sujeitos de direitos fundamentais. 

O caminho para um direito global seria tomar não só os indivíduos 

ou grupos, mas os processos de comunicação indígena como detentores 

de direitos fundamentais, possibilitando um procedimento de proteção 

de direitos sob medida. Assim, mudando o processo, muda-se a proteção, 

sem a necessidade de “primitivismo”, ou, nas palavras de Teubner, de 

“[...] reducionismos ‘culturalistas’, que emanam de uma rígida dicotomia 

tradição/modernidade” (TEUBNER, 2016, p. 298-299). 

Muitas discussões no Brasil sobre direito e povos indígenas cami-

nham neste sentido apontado por Teubner. Um bom exemplo da 

proteção ineficaz e a-histórica promovida por categorias jurídicas mo-

dernas são as disputas hermenêuticas acerca do conceito de terras 

indígenas da Constituição Federal de 1988 que se materializam na cha-

mada tese do marco temporal15. Terra indígena se trata um conceito sui 

generis no ordenamento jurídico brasileiro, pois tenta conciliar categori-

as civilistas, proteção constitucional e compreensões cosmológicas 

indígenas sobre espaço, limites e território.  

A tese do marco temporal, por sua vez, limita a proteção destes ter-

ritórios nos termos da ocupação de cada povo indígena, pois impõe uma 

data certa de ocupação física e estereotipada, ignorando características de 

circulação, nomadismo, limites e não-enfrentamento de certas etnias. 

 
15 A tese do marco temporal afirma que o direito a uma terra indígena só deve ser reconhecido nos casos em que a 
área se encontrava tradicionalmente ocupada na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, a 
menos que se comprove que os índios tenham sido impedidos de ocupá-la por renitente esbulho, ou seja, porque 
tenham sido expulsos à força e em 5 de outubro de 1988 e só puderam retornar por meio de uma “retomada”. A 
tese surgiu no acórdão da PET 3388, quando, em 2009, o STF julgou constitucional a demarcação da Terra Indíge-
na Raposa Serra do Sol, em Roraima. 
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Além disso, impõe a necessidade de comprovação pelos meios jurídicos 

tradicionais – ação possessória, comunicação formal com o governo – em 

caso de não cumprirem a data-referência. Tudo isto em um momento 

histórico de regime tutelar e integracionista. 

Ou seja: há uma “colonização” do que seria resistência e ocupação 

tradicional, havendo a proteção somente aos indivíduos ou coletivos 

estereotipados na sua indianidade, e não a “[...] contemporaneidade de 

diferentes formas de neotradicionalismo, de direito estatal, de ‘unnamed 

law’ e de normas jurídicas transnacionais” que Teubner, citando Eckert, 

afirma (TEUBNER, 2016, p. 299).  

A tese do marco temporal vem sendo aplicada em tribunais para 

anular atos estatais que demarcaram terras indígenas no Brasil.  

Quanto à segunda abordagem sobre normas interculturais de coli-

são, Teubner trata da recorrente discussão sobre direitos de participação, 

cujo princípio orientador, tanto para ele quanto o que está previsto em 

normas internacionais – Convenção nº 169 da OIT e Declaração das Na-

ções Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007 – é de que 

cabe aos próprios grupos indígenas a decisão sobre conceder acesso aos 

conhecimentos tradicionais, inclusive negá-lo. Obviamente, quando se 

observam medidas concretas, o princípio e as normas jurídicas são su-

mariamente16.  

Para além dos protocolos de consulta construídos como metodologi-

as que atendem à autodeterminação, à participação e à consulta, é 

relevante destacar o recene Projeto de Lei nº 191/2020 que tramita no 

Congresso Nacional. O PL busca regulamentar a mineração e outras 

formas de aproveitamento de recursos naturais em terras indígenas, com 

 
16 Para além dos protocolos de consulta construídos como metodologias que atendem à autodeterminação, à 
participação e à consulta (ver nota 6), é relevante destacar o recene Projeto de Lei nº 191/2020 que tramita na 
Congresso Nacional. O PL busca regulamentar a mineração e outras formas de aproveitamento de recursos 
naturais em terras indígenas, com a instituição de consulta não vinculante das comunidades afetadas e de fóruns 
padrão que não atendem às formas de organização sociocultural e política dos povos indígenas. O próprio PL não 
foi submetido à consulta dos grupos interessados. A terceira abordagem intercultural de Teubner também aparece 
no PL 191: a compensação econômica pela exploração dos recursos em terras indígenas. Teubner alerta que há 
formas jurídicas híbridas que tendem a garantir maior eficácia e proteção, como fundos, em vez da forma moderna 
e tradicional do contrato (TEUBNER, 2016, p. 300). 



Rafaela Santos Martins Da Rosa; Dailor Sartori Junior | 269 

 

a instituição de consulta não vinculante das comunidades afetadas e de 

fóruns padrão que não atendem às formas de organização sociocultural e 

política dos povos indígenas. O próprio PL não foi submetido à consulta 

dos grupos interessados. A terceira abordagem intercultural de Teubner 

também aparece no PL 191: a compensação econômica pela exploração 

dos recursos em terras indígenas. Teubner alerta que há formas jurídicas 

híbridas que tendem a garantir maior eficácia e proteção, como fundos, 

em vez da forma moderna e tradicional do contrato (TEUBNER, 2016, p. 

300). 

Por mais que os exemplos sejam questões de direito interno, tra-

tam-se, em verdade, de conflitos de racionalidades, cuja resolução deve 

partir das próprias culturas indígenas, a partir do princípio da autode-

terminação e da sustentabilidade dos regimes transnacionais. A solução, 

portanto, passa menos pela decisão hierárquica de um tribunal interno, e 

mais pela escandalização – que na questão indígena ocorre em nível in-

ternacional –, autolimitação e construção de uma sensibilidade que leve à 

politização dos regimes transnacionais.  

 

Conclusão 

 

Consoante explorado ao longo do texto, Teubner é um dos autores 

chaves na promoção de um olhar sistêmico e sociológico para o fenôme-

no do constitucionalismo. Muito embora possa ser considerado como um 

teórico no estudo da matéria, é preciso reconhecer a aplicabilidade práti-

ca e real que suas ideias representam. 

Isto resta particularmente destacado no que respeita às colisões in-

ter-regimes e as colisões interculturais no âmbito do constitucionalismo 

social. Conforme demonstrado, Teubner traça um diagnóstico extrema-

mente adequado, a partir de uma perspectiva sociológica, do cenário 

atual de fragmentação vivido pelo constitucionalismo social, para assim 

apresentar sua particular preocupação com as colisões e conflitos entre 

os sujeitos constitucionais transnacionais, e a urgência de construção e 
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de estruturação de procedimentos que possibilitem a solução viável des-

tes embates. 

Mesmo que as colisões interculturais representem um desafio à aná-

lise de Teubner, ainda assim se tratam de conflitos entre racionalidade da 

modernidade, fora do espaço do Estado Nacional. As tendências expansi-

vas dos regimes funcionais oprimem e destroem as culturas indígenas, 

mas a solução heterárquica apresenta caminhos dotados de maior efeti-

vidade na solução de tais conflitos do que a simples afirmação radical da 

particularidade cultural. Apoiando-se no direito moderno, Teubner indi-

ca que o foco na autodeterminação indígena, nos “processos culturais” 

como sujeitos de direitos fundamentais é um caminho mais eficaz para a 

proteção das culturas indígenas. É possível, como visto, pensar a resolu-

ção dos conflitos a partir de tais ideais, inclusive sobre problemas em um 

primeiro momento do direito interno, mas que na sua essência são 

transnacionais.  

Além da solução heterárquica, também torna-se importante tomar a 

ideia de sustentabilidade como um princípio alargado, não se referindo 

apenas ao meio ambiente, para orientar a resolução dos conflitos trans-

nacionais. Isto porque “[...] as colisões constitucionais mostram algo em 

comum, o fato de a técnica de referência do direito de colisão clássico 

parecer pouco adequada” (TEUBNER, 2016, p. 302). 

A proposta, então, é repensar o princípio da sustentabilidade como 

princípio orientador das colisões constitucionais, abrangendo ambiente 

natural, social e humano dos regimes transnacionais, e não apenas a 

proteção do ambiente natural.  

Diante da sua autonomia inflada, cada um dos sistemas sociais par-

ciais deveria criar uma forma própria de sustentabilidade para seu 

ambiente específico, visando a autolimitação das tendências expansivas 

negativas, mas também a promoção ativa do sistema, formando uma 

nova racionalidade onde a irritabilidade dos sistemas é até reforçada e 

não combatida. Para isso, torna-se tarefa das constituições criar os pres-

supostos normativos para o que Teubner chama de “politização interna”. 
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A sustentabilidade apresenta-se como proposta ao final da obra, “corri-

gindo” as externalidades negativa dos regimes transnacionais, e soma-se 

à solução hierárquica. 

Como se viu, a proposta de solução heterárquica de conflitos, nos 

moldes em que preconizada por Teubner, permitindo a descentralização 

de decisões em ambientes de distintas racionalidades, mas que visam, ao 

fim e ao cabo, a edificação e o robustecimento de uma genuína ordem 

pública transnacional compartilhada, revela-se conectada com a realida-

de vivida nos regimes transnacionais, e está sendo aplicada para a 

resolução de conflitos, por exemplo, relacionados ao enfrentamento da 

emergência climática, bem como ao deslinde de colisões entre culturas.  

Por fim, observa-se que realmente a análise sociológica traz novos 

impulsos ao estudo do constitucionalismo, operando como uma espécie 

de óculos de grau, que permite um olhar mais acurado e contextualizado, 

propiciando uma conexão com a realidade fática vivida, que transcende 

em muito o constitucionalismo enquanto mera disciplina teórica. 
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Vinculação dos direitos fundamentais 

transnacionais a atores privados: 

apontamentos sobre o problema da sua 

caracterização e resolução de conflitos 

 

Maicon Crestani 1 

 

 

Introdução 
 

Não, não, não estamos falando só de macroeconomia ou geopolítica. Estamos 

falando de mutações, instituições, partidos, valores e concepções (religiões, 

no final das contas) que se anulam ou se reciclam vulgarmente a cada rota-

ção da terra. 

[...] 

Seus altos executivos circulam num mundo de fanatismo e devoção [...] 

Mesmo quando deveriam estar de folga, eles não param de pesquisar. Inves-

tigando as ruas, buscando novas pistas. Há décadas eles vêm comprando e 

subornando congressistas, democratas, modernos, liberais, patrocinando 

campanhas presidenciais, financiando planos de governo, armando, tra-

mando novos consórcios globais que assumem rapidamente o controle 

de imensos e estratégicos patrimônios estatais - enfim, conquistando 

pequenos, médios e grandes mercados emergentes em todos os conti-

nentes, aquilo que antes chamávamos de países. 

[...] 

Nesse ambiente hostil, a senha para a sobrevivência consiste numa resposta 

equilibrada para um recorrente conflito. De um lado a duvidosa e farsesca 

 
1 Doutorando em Direito Público pela Unisinos (2019). Contato: maicrestani@gmail.com 
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resistência das consagradas tradições, e de outro a perigosa sedução das an-

tenas...”.2 
 

A perspectiva de análise da qual parte este trabalho, muito embora 

tenha o direito como objeto, é sociológica3. Não se busca um dever-ser 

sobre as coisas ligadas ao Direito enquanto fenômeno eminentemente 

social, mas, a partir da observação4, constatar suas transformações e seu 

papel dentre os demais sistemas que conformam um painel mais geral da 

forma de organização da sociedade5.  

Mas nosso campo de análise, neste artigo, é ainda muito mais espe-

cífico. Dentro desse emaranhado infinito de relações que se estabelecem 

dentro do sistema direito, e nas suas relações com os demais sistemas 

(podemos pensar aqui, numa visão sistêmica, a ideia de acoplamento), 

temos como escopo tratar do estado da arte acerca dos direitos funda-

mentais a partir de uma abordagem observacional, centrada nas relações 

não apenas entre os Estados Nacionais e seus cidadãos, mas, para além 

disso, nas relações que se estabelecem além das fronteiras nacionais, 

fenômeno atualmente muito forte e expressivo, tendo como exemplos a 

questão da migração; as relações entre organizações de expressão mun-

dial e trabalhadores; os acontecimentos ligados à atuação do homem 

frente ao meio-ambiente; as consequências de conflitos que se espraiam 

por todo o globo, entre outros. 

E, sendo mais específico ainda, buscamos escrever este trabalho 

com base nas conclusões de Gunther Teubner sobre o constitucionalismo 

social que se constitui com o fenômeno da globalização, do qual podemos 

extrair, como produto, a ideia de fragmentos constitucionais. Isso signifi-

 
2 Excertos da música Batedores (resistindo ao Arrastão Global), de autoria de Mundo Livre S/A. 

3 Sobre a diferença entre as perspectivas normativista e sociológica para observar o constitucionalismo, sugere-se a 
leitura de: CARVALHO COSTA, Bernardo Leandro; ROCHA, Leonel Severo, Fragmentos de Constituição e 
Transconstitucionalismo: cenários atuais da Teoria Constitucional, Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minas, v. 34, 2018. 

4 LUHMANN, Niklas, O Direito da Sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 2016: 

5 ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. Introdução à teoria do sistema autopoiético do 
Direito, 2.a. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.31: "A teoria dos sistemas de Luhmann tem, assim, 
proporcionado a configuração de um novo 'estilo científico' mais apto à compreensão das autais sociedades 
complexas (nas quais vivemos), estando no centro das discussões atuais sobre o sentido do Direito e da sociedade". 
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ca entender, antes de tudo, que a visão clássica de constituição como 

carta normativa que estabelece a organização dos poderes e confere di-

reitos aos cidadãos merece ser revista, porquanto, sob o ponto de vista da 

nova ordem mundial, hoje, é possível falarmos em fragmentos de consti-

tuição (na expressão de Teubner – fragmentos constitucionais), 

fenômeno este que expressa com maior rigor a realidade observada6. 

Sem dúvida, tal constatação está ligada à própria fragmentação da socie-

dade, em nível mundial, em que surgem novas formas de realidades que 

de certa forma atravessam a soberania dos Estados Nacionais, criando 

novos cenários de observação em que o Direito, ao lado de sistemas rele-

vantes igualmente, como a economia e a segurança (a título 

exemplificativo), são fortemente influenciados. 

Por fim, indo além no recorte sobre o tema de estudo, sendo ainda 

mais específico, interessa-nos neste estudo, com base na abordagem de 

viés sistêmico, verificar, sob a perspectiva do autor alemão Gunter Teub-

ner, a questão da eficácia horizontal dos direitos humanos, tendo como 

pano de fundo uma abordagem transnacional, partindo do pressuposto 

acerca da existência de regimes especializados em nível global, que com-

põem sistemas parciais sociais dentro de uma sociedade fragmentada e 

que reflete, inexoravelmente, constituições fragmentadas, que buscam 

dar uma resposta na linguagem do direito (a importância da comunica-

ção) para esses novos desafios que se abrem a partir dessas relações 

fragmentárias, mas socialmente relevantes e em nível transnacional.  

 De fato, em suma, este trabalho pretende apresentar um resumo 

sobre os principais elementos constantes no capítulo V do livro Fragmen-

tos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização – 

destacando-se, ao final, dois questionamentos que surgem a partir da 

leitura do texto do autor alemão. 

 

 
6 Alberto Febbrajo refere a ideia de um novo constitucionalismo para um novo pluralismo, numa perspectiva de 
olhar sobre o constitucionalismo social. In: FEBBRAJO, Alberto, Sociologia do Constitucionalismo. Constituição 
e Teoria dos Sistemas, Curitiba: Juruá, 2016. 
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1. A questão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais 

 

No desenvolvimento dos argumentos que constroem o capítulo V 

(intitulado Direitos Fundamentais transnacionais: eficácia horizontal) do 

livro Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globaliza-

ção Teubner não apresenta uma distinção entre as concepções de direitos 

humanos e direitos fundamentais, tratando indistintamente esses concei-

tos para construir sua abordagem acerca da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais (a rigor, o autor utiliza no título a expressão direi-

tos fundamentais). E, de certo modo, podemos, para fins deste trabalho, 

continuar com essa forma de entendimento, com a utilização da expres-

são direitos fundamentais quando buscamos entender sua utilização para 

fins de que maneira ocorre sua eficácia não mais numa relação vertical 

(Estado-Cidadãos), mas num plano horizontal. 

Calha registrar que, conquanto no capítulo V citado o autor alemão 

não se dedique a expor a diferença entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, isso não significa que ele ignore tal diferenciação. Ao con-

trário disso, Teubner propõe, sobre o assunto, uma classificação própria. 

Podemos concluir que, ao escrever sobre os direitos fundamentais trans-

nacionais: uma eficácia horizontal, Teubner já considera implicitamente 

sua distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. 

Sobre esse tema, a doutrina faz uma separação conceitual entre di-

reitos humanos e direitos fundamentais, sendo que tal conhecimento 

permite esclarecer melhor as nuances sobre as quais cada conceito gira 

em torno. Deveras, como esclarece Marcelo Neves7: 

 

A noção de direitos do homem ou direitos humanos, quando surgiu no âmbi-

to das revoluções liberais, distinguiu-se do conceito de cidadania. Enquanto a 

primeira referia-se a direitos de toda e qualquer pessoa humana, o segundo 

dizia respeito aos direitos dos membros de uma determinada coletividade 

política e, mais precisamente, de um Estado. 

 

 
7 NEVES, Marcelo, Transconstitucionalismo, São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, pp. 249-250. 
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O autor ainda sublinha que, historicamente, com a influência alemã 

passou a ser utilizada a expressão direitos fundamentais, de forma espe-

cífica, para tratar dos casos de positivação desses direitos nas cartas 

constitucionais criadas pelo Estado8. Dessa forma, “Passou a ser propos-

ta, então, uma distinção entre direitos fundamentais constitucionalmente 

garantidos pelos Estados e direitos humanos protegidos internacional-

mente, estes afirmados inclusive contra os Estados”9. Numa abordagem 

puramente teórica dessa distinção, Neves aduz, com base na teoria sis-

têmica de Luhmann, que tanto os direitos humanos, quanto os direitos 

fundamentais querem expressar, em última análise, a “[...] inclusão da 

pessoa e a diferenciação da sociedade”, uma vez que, em nível conteudís-

tico, há equivalência, sendo que a diferença se estabelece em pretensões 

quanto ao locus de validade10. 

Como falamos antes, Teubner expõe uma distinção particular entre 

direitos humanos e direitos fundamentais, considerando uma perspectiva 

eminentemente qualitativa. Neves11, didaticamente, demonstra a concep-

ção de Teubner sobre o assunto, considerando, como pressuposto 

assumido pelo autor, uma noção sistêmica na qual o homem está inseri-

do no ambiente da sociedade. Assim, conforme Neves: “Teubner 

considera os direitos humanos na perspectiva da exclusão do homem da 

sociedade [...]” relacionados às “[...] garantias da integridade da psique e 

do corpo”. Já os direitos fundamentais estariam relacionados à inclusão 

da pessoa.  

 
8 Ibid, p. 250. 

9 Ibid. 

10 Ibid, p. 252. 

11 Ibid, p. 254. 
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2. A questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais numa 

perspectiva além do estado nacional 

 

O presente trabalho diz respeito ao pertinente questionamento 

acerca da eficácia horizontal dos direitos fundamentais no âmbito trans-

nacional, sobretudo em razão de complexas relações que se estabelecem 

na sociedade atual, em que empresas transnacionais, conglomerados 

econômicos, entre outros, desbordam das tradicionais relações Estado-

cidadãos12. Essas relações se estabelecem em regimes específicos transna-

cionais, que atuam autonomamente com pretensões globais, como 

exemplo podemos identificar a lex mercatoria na economia internacional 

e normas internas de empresas multinacionais (com eficácia própria), 

que passam a ter certa eficácia em diferentes Estados13. De fato, é possí-

vel observar um processo de autorregulação fora do Estado (com 

elementos semelhantes ao de uma constituição). Dessa forma, Teubner 

propõe que pensemos o constitucionalismo para além do Estado-

Nacional, salientando-se o contexto transnacional e o envolvimento de 

sistemas sociais parciais, numa abordagem sistêmica do direito. Isso 

porque a globalização expõe a existência de estruturas não-estatais, em 

 
12 HOLMES, Pablo, O Constitucionalismo entre a Fragmentação e a Privatização : Problemas Evolutivos do 
Direito e da Política na Era da Governança Global, v. 57, 2007, p. 94: “Certamente não seria exagero falar em 
um giro cosmopolita na imaginação teórica do início do século XXI (Beck, 1999:319). De fato, mesmo aqueles que 
resistem em aceitar a afirmação de Niklas Luhmann, segundo a qual há apenas uma sociedade mundial sobre o 
globo (1997a:67ss), são obrigados cada vez mais a lidar com um vocabulário "transnacional", "pós-nacional", 
"globalizado" e "cosmopolita", que parece gradualmente prevalecer nos mais diferentes campos teóricos e empíri-
cos das Ciências Sociais. 

No interior do pensamento jurídico e político há um giro similar. A discussão entre teóricos da política e do direito 
está, hoje, intimamente relacionada à emergência de uma ou diversas novas ordens jurídicas e políticas para além 
do Estado nacional (Brunkhorst, 2007:63-109) e às implicações destas tendências para novas formas de lidar com 
os paradoxos da decisão jurídica e política (Koskenniemi, 2008:65-89; Fischer-Lescano e Teubner, 2006:10-33). Se 
observarmos as revistas do sistema científico global, é fácil perceber que cada vez mais surgem questões que dizem 
respeito a uma tecnificação da semântica jurídica (ver, por exemplo, Howse, 2002:94-117; Kennedy, 2005:5-28), 
uma fragmentação crescente do direito internacional (Koskenniemi, 2009:795-798) e uma transformação das 
formas de governança (Djelic e Sahlin-Andersson, 2006:1-30). E esses temas se tornam centrais não apenas na 
reflexão teórica, como também nas pesquisas empíricas sobre os sistemas político e jurídico. Paralelamente a isso, 
emergiu, nos últimos anos, um discurso acerca do que poderiam ser momentos constitucionais de regimes jurídi-
cos globais: uma tentativa de dar conta de transformações na própria reflexividade de regimes de governança 
supranacionais e transnacionais, de acordo com a qual a reflexividade desses regimes não mais corresponderia às 
estruturas da constitucionalização política centrada no Estado nacional (Walker, 2002:317-340; Teubner, 2004:3-
29)”. 

13 ROCHA; SCHWARTZ; CLAM, Introdução à teoria do sistema autopoiético do Direito. (grifou-se). 
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que pode surgir violação a direitos fundamentais nesses âmbitos setoriais 

(economia, ciência, saúde etc). 

A questão da validade jurídica dos direitos fundamentais em regi-

mes transnacionais se apresenta em duas dimensões distintas, a partir de 

duas questões fulcrais: como ocorre o processo de validade dos direitos 

fundamentais nos regimes transnacionais? direitos fundamentais valeri-

am dentro desses regimes também contra atores privados (eficácia 

horizontal de direitos fundamentais transnacionais)? Ao longo do capítu-

lo o autor se propõe a responder a esses questionamentos, sob uma 

perspectiva sociológica do Direito. 

Quanto ao questionamento sobre a validação dos direitos funda-

mentais nos regimes transnacionais, de pronto o autor já deixa claro que 

não se pode negar que argumentos jusnaturalistas servem de maneira 

bastante eficiente à validade jurídica global dos direitos fundamentais e 

humanos. No entanto, dado o pluralismo cultural em nível global, sobre-

tudo as divergências/conflitos religiosos, uma doutrina do Direito 

Natural sobre direitos fundamentais de validade universal não se susten-

ta, segundo o autor. Por outro lado, o positivismo jurídico teria poucas 

chances contra o conteúdo dos direitos fundamentais. Assim, nem jusna-

turalismo, nem positivismo jurídico oferecem uma resposta adequada 

para o entendimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais no 

âmbito transnacional. Da mesma forma, Teubner acha débil a tentativa 

de explicação a partir da teoria da expansão dos direitos fundamentais no 

âmbito dos Estados-Membros. 

Para o autor, o fundamental é que sejam identificadas as estruturas 

jurídicas e o processo constitucionalmente legitimado que positiva os 

direitos fundamentais no interior de um regime transnacional como 

válido.  

É aqui que entra o questionamento se a colère publique declarada 

por Durkheim como fonte do direito coloca direitos fundamentais imedi-

atamente em validade? A resposta é que a colère publique é um elemento 

para a validação, mas não tem força de se impor por si mesmo como 
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validade. Os processos de escandalização são parte do processo de cons-

trução jurídica, todavia, a positivação só ocorre, de fato, quando as 

normas referentes aos processos de escandalização são integradas ao 

sistema jurídico transnacional (por intermédio de decisões concretas).  

Portanto, para identificar como se dá o processo de positivação é 

preciso observar as decisões concretas sobre validade jurídica prolatadas 

por instituições de regimes específicos, tais como: decisões dos tribunais 

arbitrais transnacionais da lex mercatória; decisões dos tribunais arbi-

trais de investimentos; painéis de internet da ICANN. É nesses espaços 

que há um processo de positivação dos direitos fundamentais em regi-

mes específicos. Segundo Teubner, A verdadeira decisão de validade é 

tomada pelos próprios tribunais arbitrais, os quais devem escolher den-

tre standards de direitos fundamentais quais serão os preponderantes 

naquele dado sistema parcial, o que faz surgir uma rede que, por meio 

dela, solidifica-se um sistema jurídico global.  

Com isso, podemos ter algumas conclusões: os direitos fundamen-

tais nacionais não oferecem um fundamento jurídico de validade 

adequado para explicar a positivação de direitos fundamentais em âmbi-

tos transnacionais; e as meras normas sociais, sozinhas, não oferecem 

um fundamento jurídico de validade adequado para explicar a positiva-

ção de direitos fundamentais em âmbitos transnacionais. 

Nesse sentido, o autor revela que podemos entender melhor o fe-

nômeno a partir da ideia de common law constitution, porquanto essa 

figura traduz como os direitos fundamentais  são positivados nos regi-

mes transnacionais em um processo decisório reiterado que 

compreende: decisões dos tribunais arbitrais; decisões dos tribunais 

nacionais; contratos entre atores privados; normatização social; ações de 

escandalização de movimentos de protestos e ONGs, etc. 



Maicon Crestani | 281 

 

3. Sobre a vinculação dos direitos fundamentais sobre atores 

privados: eficácia horizontal 

 

Teubner questiona se os direitos fundamentais vinculam apenas 

atores estatais ou também vinculam atores privados. Em sua visão sobre 

o assunto, a doutrina da ação estatal (State Action Doctrine) não ajuda a 

responder essa questão, porquanto, no contexto transnacional, falta a 

onipresença do Estado, que é fundamental para a Doutrina da Ação Esta-

tal. É que, segundo a referida doutrina, atores privados só podem ferir 

direitos fundamentais de outros atores privados se há em seus atos um 

elemento de ação estatal (quando os próprios particulares exercem fun-

ção pública, por exemplo). Só que isso não ocorre constantemente no 

âmbito transnacional. 

Para o autor alemão, o que pode ser utilizado para entender a vin-

culação de atores privados são os conceitos de generalização e 

reespecificação. Na generalização, há uma abstração do conceito de direi-

tos fundamentais atrelado inicialmente à relação indivíduo/Estado. Após 

a generalização, passa-se à fase da reespecificação, que compreende a 

adaptação do que foi generalizado às regras dos sistemas sociais em que 

estes deverão surgir. 

Em sequência, o autor apresenta a ideia de direitos fundamentais 

inclusivos e excludentes na seara transnacional. Nos ditos direitos fun-

damentais inclusivos o constitucionalismo social pode colocar em prática 

seu objetivo de construir nos setores parciais da sociedade contrainstitui-

ções, para garantir a inclusão de população em sistemas sociais. Nesse 

sentido, os direitos fundamentais atuam para garantir essa inclusão de 

populações em sistemas sociais, ou seja, os direitos sociais não têm ape-

nas uma função de defesa, mas de inclusão também. 

Já a eficácia excludente dos direitos está ligada à função defensiva, 

que já está bem desenvolvida pela doutrina, podendo-se expor como 

exemplos: os atentados a direitos fundamentais praticados por empresas 

multinacionais que são levados a tribunais (como defesa). Portanto, a 
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questão dos direitos fundamentais não está mais limitada na relação 

indivíduo/Estado ou pela política institucionalizada tradicional; com 

efeito, a questão dos direitos fundamentais está relacionada com todos os 

subsistemas autônomos que disponham de uma dinâmica expansiva 

própria. Assim, a questão da fragmentação da sociedade se encontra no 

centro da questão dos direitos fundamentais enquanto direitos de defesa 

(eficácia excludente). 

Outro conceito desenvolvido pelo autor, que é central na sua teoria 

sobre o tema, é o de matriz anônima. Para o entendimento da matriz 

anônima, tem-se que os direitos fundamentais são diferentes de direitos 

subjetivos do direito privado, pois não se referem a ameaças recíprocas 

de indivíduos por indivíduos (relações intersubjetivas). Em verdade, 

quando falamos em matriz anônima, podemos conceber que os direitos 

fundamentais se referem a ameaças advindas de matrizes comunicativas 

anônimas (instituições, discursos, sistemas, redes) à integridade de insti-

tuições, pessoas e indivíduos. A matriz anônima não é personalizada 

como coletividade. (segue a ideia de Foucault sobre o conceito de Poder – 

despersonificação do fenômeno poder). 

Em razão da centralidade desse conceito para o entendimento da 

eficácia dos direitos fundamentais transnacionais, cabe apresentar, lite-

ralmente, a descrição de Teubner, em que entende como “[...] processos 

comunicativos autônomos e independentes (instituições, sistemas funci-

onais, redes), os quais, por sua vez, não são personificados como 

coletividade”14.  E, a título de elucidação, o autor destaca que: 

 

Resta claro, então, como a nova equação deve parecer, dissolvendo a antiga 

equação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que partia de uma 

relação entre dois atores privados – o ofensor privado e a vítima privada da 

lesão aos direitos fundamentais. Em um dos lados da equação, não se encon-

tra agora mais um ator privado como origem da lesão a direito fundamental, 

mas a matriz anônima de um maio de comunicação anônima15. 

 
14 TEUBNER, Gunther, Fragmentos Constitucionais: constitucionalismo social na globalização, São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 258. 

15 Ibid, pp. 259-260. 



Maicon Crestani | 283 

 

 

Por fim, a análise é realizada sobre um ponto bastante relevante, 

que diz respeito à possibilidade de judicialização das questões envolvendo 

direitos fundamentais em nível transnacional, com sujeitos privados 

como potenciais responsáveis pela sua violação. A conclusão do autor é 

que a justiça dos direitos fundamentais só pode ser formulada de manei-

ra negativa, quando há o afastamento de situações injustas. Por outro 

lado, a justiça não consegue dizer o que seria justo em termos de direitos 

fundamentais, afirmativamente. Com efeito, nesse particular Teubner 

lança uma conclusão realista sobre a questão da justiciabilidade em rela-

ção à violação dos direitos fundamentais pela matriz anônima. Em sua 

conclusão sobre o tema, o autor refere que “Todas as tentativas palpáveis 

de uma judicialização dos direitos humanos não podem escamotear que 

se trata de um projeto impossível em sentido estrito”1617. 

 

4. Dois questionamentos sobre a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais transnacionais 

 

Deve-se concordar que o diagnóstico apresentado por Teubner mos-

tra-se plausível, tendo em conta o panorama mundial sobre o qual 

sustenta sua tese. De fato, há inúmeros processos que se desenvolvem ao 

lado do Estado, com forças capazes de engendrar novas formas de orga-

nização e, como bem levantado pelo autor, podendo gerar conflitos e, 

inclusive, infringência aos direitos fundamentais dos envolvidos. Além 

disso, por se tratar de um fenômeno transverso e espraiado, torna-se 

mais dificultosa sua caracterização e, ao final, a resolução dos conflitos. 

 
16 Ibid. 

17 Na continuação, Teubner destaca algo verdadeiramente complexo sobre o assunto, à guisa de questionamento: 
“Como a sociedade pode ser justa com os seres humanos, se os seres humanos não a compõem, encontrando-se, 
em vez disso, apartados da comunicação – isto é, a sociedade não pode se comunicar com eles (no máximo, 
comunica sobre eles) – podendo apenas irritá-los ou destruí-los? Do ponto de vista de práticas sociais desumanas, a 
justiça dos direitos humanos constitui um problema latente – mas um problema sem qualquer sinal de solução. 
Isso deve ser ressaltado com bastante firmeza” (pp. 264-265). 
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De toda forma, a título meramente opinativo para fins de contribui-

ção ao debate sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais 

transnacionais, é necessário tecer breves considerações sobre duas ques-

tões apresentadas por Teubner. 

A primeira delas diz respeito ao seu entendimento sobre a amplia-

ção da dos direitos fundamentais, do nível que se estabelece a partir da 

relação Estado-cidadãos. Após fazer críticas a algumas teorias que tenta-

ram resolver essa questão, Teubner propõe que esse tema pode ser 

entendido a partir da relação generalização e reespecificação, conforme já 

exposto anteriormente. 

Ocorre que essa forma de compreensão (ou explicação) do fenôme-

no também se mostra, a nosso entender, débil. Isso porque não há 

evidências plausíveis que possam sustentar o alargamento do fenômeno 

dos direitos fundamentais em nível infraestatal para a ordem macro. 

Pode ser uma possibilidade, disso não se discorda, mas faltam elementos 

para que se afirma que essa lógica seja a que realmente explique a ampli-

ação do campo de análise, conforme destacado por Teubner. 

De outra margem, e aqui estamos adentrando talvez no ponto mais 

relevante do tema estudado, a questão da resolutividade das questões 

atinentes aos direitos fundamentais ainda se mostra em aberto, sendo 

que o convívio entre diferentes âmbitos capazes de dar uma resposta (em 

nível de resolução jurídica) deixa uma margem para possíveis conflitos 

de competência. 

 

Conclusão 

 

Vimos que a teoria que lança luz sobre o entendimento do fenôme-

no dos direitos fundamentais no âmbito transnacional, de acordo com a 

perspectiva ora analisada, entende haver, concomitantemente, dois ele-

mentos inarredáveis: privatização e globalização. É dentro dessa visão 

que surge a questão atinente à vinculação a direitos fundamentais não 

apenas a atores com relação ao Estado, mas também sua vinculação para 
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estruturas privadas, mormente aquelas estruturam que se consolidam 

numa cadeia de relações de alcance transnacional, sendo necessário, 

dessarte, pensarmos uma normatividade para a regência dessas movi-

mentações que atravessam a sociedade. 

Nesse ponto é que aflora a questão da vinculação de direitos funda-

mentais a atores privados (que representam as mais diversas estruturas 

organizadas em nível transnacional). Pensar na questão da proteção dos 

cidadãos apenas a partir da noção do Estado como ator violador é, em 

certa medida, uma atitude inocente. As grandes transformações pelas 

quais a sociedade tem passado, sobretudo a partir da segunda grande 

guerra, explicitam o surgimento de outros atores ao lado do Estado-

Nação, cujas ações podem ter consequências danosas aos seres humanos 

e ao meio ambiente como um todo. 

Portanto, neste trabalho, buscamos, a partir da obra de Teubner, 

afirmar a possibilidade e a necessidade de construção de uma teoria que 

seja capaz de estabelecer subsídios para a normatização e concretização 

da proteção dos direitos fundamentais contra a chamada matriz anôni-

ma, cujas ações possam representar violação aos direitos dos cidadãos. 

Ao final, após a apresentação da robusta teoria de Teubner, levan-

tamos dois questionamentos para serem pensados a respeito da teoria: 

primeiramente, a questão atinente à estratégia do autor para explicar a 

aplicação dos direitos fundamentais no âmbito Estado-cidadão nas rela-

ções transnacionais (o caso da generalização e reespecificação); e o 

problema da resolução de conflitos quando tivermos, de fato, a violação 

de direitos fundamentais pelas estruturas privadas de âmbito transnaci-

onal, tendo em vista a pluralidade de órgãos com competência para 

apreciação dessas violações. 
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O dever de respeito das empresas transnacionais: 

uma vista possível da desparadoxização à 

luz da teoria metodológica pós-ontológica 

 

Muriele De Conto Boscatto * 

 

 

1 Introdução 

 

O presente artigo foi desenvolvido como requisito de avaliação da 

disciplina Sistemas Sociais e Direito, ministrada pelo Prof. Dr. Leonel 

Severo Rocha, no Programa de Pós-Graduação em Direito Stricto Sensu, 

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos-Unisinos, em nível de doutora-

do. Levou em conta a temática da interpretação do Direito, 

especialmente, de uma possível renovação, nas teorias metodológicas a 

este ramo aplicadas, a partir das atuais dinâmicas transfronteiriças da 

sociedade global. Teve olhar especificadamente voltado às dificuldades do 

Direito, mapeadas na definição dos parâmetros de responsabilidade das 

empresas transnacionais com os direitos humanos.  

O problema de pesquisa consistiu em responder “Qual abordagem 

metodológica do Direito é capaz de responder adequadamente as neces-

sidades sociais advindas da relação assimétrica entre empresas 

transnacionais e direitos humanos? A versão pluralista dos fragmentos 

constitucionais mostra-se como possível à desparadoxização da indecidi-

 
* Doutoranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Linha de pesquisa 
Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direitos. Orientadora Dra. Jânia Maria Lopes Saldanha. Docente da 
Faculdade Meridional Imed – Passo Fundo. Email: muriele@imed.edu.br. 



288 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

bilidade primeira da relação ‘empresas transnacionais e direitos huma-

nos’?”. 

O objetivo central da pesquisa dirigiu-se à verificação das condições 

de possibilidade das teorias metodológicas do Direito de enfrentarem 

aquilo que a doutrina identificou, com respaldo sociológico, de arquitetu-

ra da impunidade das empresas transnacionais em relação aos direitos 

humanos. A condução principal teve foco na refundação das fontes tradi-

cionais do Direito, em especial, do Direito Internacional, a partir da 

proposta metodológica pós-ontológica.  

A preocupação lançou olhar às perspectivas construtivistas, seja 

hermenêutica, para explicar o fenômeno do tempo no Direito e enfrentar 

o problema do texto estático; ou seja, com muita especialidade, o plura-

lismo dos fragmentos constitucionais, a mostrar habilidade, além da 

maior capacidade de lidar com o dinamismo da sociedade complexa, à 

transposição do nacionalismo metodológico. 

Para a estruturação da resposta do problema proposto, o artigo di-

vidiu-se em duas partes. Na primeira delas, teve o intento de dialogar as 

reflexões da sociologia, no estudo das transformações sociais, com o 

fenômeno global das empresas transnacionais. Essa tarefa conduziu à 

aproximação das dificuldades estruturais comuns trazidas pela cultura da 

política neoliberal, tanto no cenário das teorias desenvolvimentistas 

quanto para a definição dos parâmetros de responsabilização das empre-

sas transnacionais com os direitos humanos. Isso a chamar a atenção à 

mudança do paradigma metodológico: não é de cima para baixo que se 

resolvem processos transfronteiriços, marcados por fortes relações de 

poder; mas é na perspectiva de rede interconectada que se pode pensar 

em conjecturas contra-hegemônicas.  

Na segunda parte, aproveitando-se do cruzamento antevisto e da 

conclusão lançada, parte-se às discussões mais conectadas ao Direito 

inerente do dever de respeito das empresas transnacionais com direitos 

humanos, contemplado como diretriz global da temática. Abre-se o deba-

te sobre a proposta metodológica pós-ontológica que seja hábil a dois dos 
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entraves mapeados para a relação jurídica em questão: a) Direito estáti-

co; e b) onipotência estatal e negativa da sujeição de direito internacional 

das empresas transnacionais. Apresentam-se a hermenêutica e, notada-

mente, o pluralismo dos fragmentos constitucionais para necessária 

superação metodológica, tendo, neste último, fixada uma via possível à 

desparadoxização da indecidibilidade primeira das questões entre “em-

presas transnacionais e direitos humanos”. 

A fenomenologia hermenêutica foi a opção metodológica pela qual 

desenvolveu-se a pesquisa que redundou neste artigo. Não desprestigi-

ando, mas sim corroborando, o alcance da observação sistêmica, para a 

superação epistemológica e o pluralismo das fontes ao trato da questão 

global, pelo Direito, das empresas transnacionais e dos direitos humanos. 

Como técnica de pesquisa, utilizou-se a pesquisa doutrinária de livros e 

documentos institucionais, bem como o exame de relatórios com dados 

empíricos do mapeamento da questão de fundo.    

Dentre as justificativas possíveis da escolha do tema, tem em conta 

a agenda global da definição dos parâmetros de responsabilização das 

empresas transnacionais com direitos humanos e as dificuldades que 

essa rede transnacional tem de se firmar enquanto Direito. Logo, de cariz 

vinculativo e obrigacional, tanto para os Estados, quanto para as corpo-

rações empresárias transnacionais, independentemente do dualismo soft 

law e hard law.  

 

2 Parte 1. O que estudo das transformações sociais tem a sugerir 

para a questão global das empresas transnacionais e os direitos 

humanos?  

 

O debate internacional sobre “Empresas e Direitos Humanos” é 

consentâneo à expansão das teorias econômicas sobre desenvolvimento, 

bem assim se arrasta, de lá até os dias atuais, com a mesma pauta da 

crítica desenvolvimentista neoclássica.  
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Tal e qual o estudo das transformações sociais1 impactou a metodo-

logia das ciências sociais, de modo a exigir perspectivas de ruptura com 

os padrões tradicionais assentados em enquadramentos institucionais e 

conceituais refratários à mudança e de cujos protagonistas (Governos, 

Empresas Transnacionais, Organizações Internacionais, etc.) têm fortes 

interesses na manutenção desse status quo, o mesmo se observa em 

relação ao Direito que advém do compromisso internacional de respeito 

das empresas transnacionais com direitos humanos.   

Castles2 registra que o último quartel do século XX foi um período 

de rápido crescimento de ligações e fluxos transnacionais que impacta-

ram todas as esferas da vida humana, seja a economia, a política, o 

ambiente, a sociedade, a cultura ou sejam as relações interpessoais. Cada 

vez mais, tornou-se mais difícil pensar-se localmente sem refletir-se 

globalmente.  

Nesse contexto, para Castles3, a transformação social pode ser vista 

como a antítese da globalização. Isso numa perspectiva dialética em que a 

globalização integra a problemática de investigação da transformação 

social, que assume papel de refundação do sistema clássico pensado sob a 

lógica do Estado-Nação Ocidental como a forma organizacional por exce-

lência para a expansão e a hegemonia globais. 

Segundo o Autor4,  

 

Se o estudo das transformações sociais incide sobre os processos de articula-

ção global e sobre a forma como estes interligam determinadas comunidades 

e sociedades nacionais numa sociedade global incipiente, então, novas abor-

dagens, novos temas e novas hipóteses de investigação serão necessários. 

[...] O estudo das transformações sociais não deve [...] ser um exercício de 

 
1 O estudo das transformações sociais tem em conta as teorias transformistas da globalização, com sua explanação 
mais completa na obra de três volumes de Manuel Castells. O tema central parte dos processos de mediação entre 
fatores globais e regionais; nacionais e locais, sem perder de vista, além das diversas estruturas econômicas e 
políticas, as experiências históricas específicas, os valores filosóficos e religiosos, os padrões culturais e as relações 
sociais. 

2 CASTLES, Stephen. Estudar as transformações sociais. In: Sociologia, problemas e práticas, n. 40, 2002, p. 123-
148. 

3 Ibidem.  

4 Ibdem. 
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análise do topo para a base, em que os investigadores do primeiro mundo es-

tudam os problemas das sociedades supostamente menos desenvolvidas, 

devendo antes assentar em redes internacionais que associem investigado-

res, ONG e políticos na tarefa comum de compreender e de lidar com os 

processos de mudança.  

 

A noção de desenvolvimento aparece depois da 1945, no contexto da 

Guerra Fria, com a competição entre os modelos capitalista e comunista, 

ou seja, entre o primeiro e o segundo mundo, e na emergência do bloco 

de nações não alinhadas, o terceiro mundo5. 

O primeiro mundo propagava a ideia de desenvolvimento afinada 

ao crescimento econômico apoiado no investimento estatal, na urbaniza-

ção, na abundância da mão-de-obra barata e na iniciativa privada. A 

estrutura econômica e política dos Estados deveria visar a integração 

numa economia mundial dominada pelas grandes empresas transnacio-

nais ocidentais. Acordos como de Bretton Woods6, que refletia a 

hegemonia americana no pós-guerra e do sistema liberal, baseado no 

mercado, com mínima interveniência estatal no capital e comércio priva-

dos, e a criação de organismos como Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial são exemplos da repercussão internacional 

dessa variante7.       

O segundo mundo apresentava um modelo baseado na experiência 

soviética dos planos quinquenais. Isto é, uma economia com maior inter-

venção estatal, que extraía as mais-valias agrícolas para financiar o 

capital e a industrialização.   

A sociologia desenvolvimentista encontrava resposta na teoria da 

modernização, que previa que o crescimento econômico, na forma do 

lais-sez-faire, promoveria alterações demográficas, com maior controle 

 
5 CASTLES, Stephen. Estudar as transformações sociais. In: Sociologia, problemas e práticas, n. 40, 2002, p. 123-
148. 

6 KILSZTAJN, Samuel. O acordo de Bretton Woods e a evidência histórica. O sistema financeiro internacional no 
pós-guerra. In: Revista de Economia Política, vol. 9, n. 4, out.-dez./1989. Disponível em: 
<http://www.rep.org.br/pdf/36-6.pdf>. Acesso em 10 de fev. 2020.   

7 CASTLES, Stephen. Estudar as transformações sociais. In: Sociologia, problemas e práticas, n. 40, 2002, p. 123-
148 

http://www.rep.org.br/pdf/36-6.pdf
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de natalidade; na cultura política, pelo florescer de novas democracias; e 

nos padrões sociais, com redução das desigualdades sociais. Só que não 

foi isso que a sociedade experimentou8. 

Já, nas décadas de 60 e 70, surgiu a teoria da dependência, inicial-

mente, com origem na América Latina, diametralmente oposta a teoria 

do desenvolvimento. Fundada na economia política marxista e na justifi-

cativa do subdesenvolvimento decorrer do neocolonialismo fomentado 

pelo capitalismo ocidental, a teoria da dependência ofertava resposta 

mais real às ilusões desenvolvimentistas. Especialmente, para os casos da 

África e da América Latina que continuavam com lento crescimento eco-

nômico e com o aumento da disparidade entre os países ricos e pobres, 

potencializando a polarização Norte-Sul9.  

Em que pese o esforço das teorias críticas, nas décadas de 80 e 90, a 

teoria econômica neoclássica tornou-se dominante, consolidando os 

princípios do liberalismo, para uma menor intervenção do Estado na 

economia e um maior papel dos agentes econômicos e do mercado à 

regulação da atividade econômica. Na vertente mais conservadora, os 

limites da atuação do Estado deveriam ficar centrados às funções estru-

turais e à garantia da abertura necessária ao livre comércio10. 

As empresas transnacionais encontraram, nessa conjectura que se 

sucedeu à Guerra Fria e a confirmação da hegemonia neoliberal, com o 

incremento da globalização, da expansão dos meios de comunicação, da 

sofisticação dos transportes, da tecnologia e da mobilidade urbana, ter-

reno fértil à sua pulverização mundo afora, muito especialmente, em 

países em subdesenvolvimento, como os casos dos Estados africanos e da 

América Latina. 

 
8 CASTLES, Stephen. Estudar as transformações sociais. In: Sociologia, problemas e práticas, n. 40, 2002, p. 123-
148. 

9 Ibidem. 

10 Ibidem. 
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Saldanha11, na linha da teoria da dependência, faz significativo regis-

tro em pesquisa que se desenvolve junto à Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos sobre “empresas e direitos humanos”, considerando que, mui-

to diferente do prometido progresso da política econômica neoliberal, as 

ETNs (empresas transnacionais) acabaram, sim, responsáveis:  

 

[...] para a derrocada do processo desenvolvimentista latino-americano 

quanto, mais, aprofundaram as desigualdades, fragilizaram a soberania, in-

tensificaram a dependência econômica, combaliram a autodeterminação dos 

povos da região e promoveram – como ainda o fazem – a exploração das ri-

quezas naturais.   

 

Também, a partir de viés contra-hegemônico, fundadas discussões, 

ainda nos últimos anos do século XX e início do século XXI, repercutiram 

para a instituição de um princípio de sustentabilidade, através do qual a 

lógica de mercado encontra limite no potencial humano. Nesse sentido, 

relevante a criação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-

mento (PNUD) de 1990, sobretudo, ao preconizar o desenvolvimento 

humano, dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável, insistindo 

na tutela global dos direitos humanos12.   

Nada obstante, em que pese essa consciência política – muito por 

que impera regime de voluntariedade, na disciplina global da relação 

“empresas e direitos humanos”, característico de toda a construção de-

senvolvimentista neoclássica –, o fato é que ainda se está bastante longe 

da concretização do Direito transcendente do dever de respeito adotado 

como marco normativo internacional da problemática13.  

 
11 SALDANHA, Jania Maria Lopes. Leis, Corpos e Natureza entre os Paradoxos da Mundialização e as Possibili-
dades de Humanização: radiografia e cartografia comparada da responsabilidade das empresas transnacionais 
Brasil-França. 2019. Projeto de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopoldo/RS, 2019. 

12 OBJETIVOS do desenvolvimento sustentável. In: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-
goals.html>. Acesso em 10 fev. 2020. 

13 Evidências empíricas de catástrofes ao longo da história, envolvendo empresas transnacionais e direitos huma-
nos, dão solidez ao argumento. Por amostragem, utiliza-se caso recentíssimo em que a Gigante do Petróleo 
francesa, Total, participou de audiência histórica, em meados de 2019, em razão de perfuração em local protegido, 
na Uganda, com graves violações de direitos humanos, a exemplo, da apropriação de terras, deslocamento de 
 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html
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O Homa, Centro de Direitos Humanos e Empresas, em Caderno de 

Pesquisa publicado em 201814, especialmente desenvolvido para chamar 

a atenção para a estratégia das corporações transnacionais das “Cadeias 

de Valor” – se caracterizam pela descentralização e a fragmentação dos 

processos de produção –, fazendo referência à Zumbizarreta e Ramiro, 

reconhece o fenômeno da “arquitetura da impunidade”. Através do qual 

se verifica a formação de uma rede de mecanismos institucionalizados e 

transnacionalizados, que manipulam em diversas frentes: jurídica, eco-

nômica, política, social e cultural.  

São muitos os desafios, quando se trata da resposta jurídica para 

correção da assimetria da relação “empresas transnacionais e direitos 

humanos”. Para os fins deste ensaio, o foco consistirá na metódica jurídi-

ca hábil à contemplar a responsabilidade decorrente do dever de respeito 

padronizado internacionalmente. O estudo das transformações sociais 

traz o indicativo da mudança, especialmente, quando assevera que “a 

autonomia dos governos nacionais em todas estas frente tem vindo a ser 

erodida e já não é possível abstrair-nos dos fatores transnacionais na 

tomada de decisões e no planejamento”15.  

Assim é que, as premissas de abordagem estarão, portanto, em 

“metodologia” jurídica que supere o Direito estático (do positivismo à 

hermenêutica); e que rompa com a onipotência do Estado (da autoridade 

vertical à horizontalização do Direito em rede, através da ideia dos frag-

mentos constitucionais).  

 

pessoas, dentre outros (TOTAL em tribunal por violações dos direitos humanos em uganda: audiência histórica na 
frança sob o dever da lei de vigilância. In: Campanha Global para Recuperar a Soberania dos Povos, Desmante-
lar o Poder Corporativo e Parar a Impunidade. Espanha. 2020. Disponível em: < 
https://www.stopcorporateimpunity.org/total-in-court-for-human-rights-violations-in-uganda-historic-hearing-
in-france-under-the-duty-of-vigilance-law/ >. Acesso em 11 fev. 2020). 

14 ROLAND, Manoela C. et all. Cadeias de Valor e os impactos na responsabilização das empresas por violações de 
Direitos Humanos. In: Cadernos de Pesquisa Homa. Vol. 01, n. 5, 2018. Disponível em: < 
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadernos-de-Pesquisa-Homa-Cadeias-de-Valor.pdf>. Acesso 
em 11 fev. 2020.     

15 CASTLES, Stephen. Estudar as transformações sociais. In: Sociologia, problemas e práticas, n. 40, 2002, p. 123-
148. 

https://www.stopcorporateimpunity.org/total-in-court-for-human-rights-violations-in-uganda-historic-hearing-in-france-under-the-duty-of-vigilance-law/
https://www.stopcorporateimpunity.org/total-in-court-for-human-rights-violations-in-uganda-historic-hearing-in-france-under-the-duty-of-vigilance-law/
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadernos-de-Pesquisa-Homa-Cadeias-de-Valor.pdf


Muriele De Conto Boscatto | 295 

 

Antes disso, porém, guardando a afirmativa antevista sobre a con-

temporaneidade da discussão do tema “empresas e direitos humanos”, 

na agenda internacional, ao debate das teorias desenvolvimentistas, obje-

to da especulação sociológica, cumpre brevemente mapear a trajetória do 

movimento internacional para criação de parâmetros de responsabiliza-

ção corporativa transnacional com os direitos humano, até seu estágio 

atual.   

Peça fundamental da temática reside na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, proclamada pelas Nações Unidas16, em 1948, bem 

assim os Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos e sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais17, lançados em 1966.  

Os primeiros avanços, na regulamentação da relação “empresas e 

direitos humanos”, datam os anos 70 a 90. No começo dos anos 70, o que 

fomentou o debate internacional foram as várias denúncias de atividades 

ilegais e antiéticas de grande impacto, donde dois casos famosos podem 

amostrar a repercussão: o envolvimento da ITT e outras empresas ame-

ricanas no golpe militar no Chile em 1973; e os subornos pagos pela 

empresa Lockheed a oficiais japoneses em troca de contratos militares18.  

Foi, neste período, que as Nações Unidas encabeçam a pauta que vi-

rou movimento global em prol da construção de balizas de tratamento 

para a questão “empresas e direitos humanos”. Em 1973, foi criada a 

Comissão da ONU sobre Empresas Transnacionais, que entregou o Códi-

go de Conduta da ONU sobre TNC’s19 dez anos depois (1983), sendo a 

 
16 UNIVERSAL Declaration of Human Rights. In: United Nations Human Rights Officer of the High Comission-
er. Genebra. 1996-2020. Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_ 
Translations/por.pdf>. Acesso em 11 fev. 2020. 

17 BRASIL. Decreto no 592, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 
Brasília/DF. Presidência da República, 1992. e BRASIL.  Decreto no 591, de 6 de julho de 1992.. Promulga o Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Brasília/DF. Presidência da República, 1992. 

18 FEENEY, Patrícia. A luta por responsabilidade das empresas no âmbito das Nações Unidas e o futuro da agenda 
de advocacy. In: SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 06. n. 11. dez. 2009, São Paulo/SP, p. 175-191. 
Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf>. Acesso em 11 fev. 2020.    

19 Abreviatura original que descreve o contexto das empresas transnacionais. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument
http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf
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primeira tentativa concreta da descrição de diretrizes sociais e ambien-

tais para companhias transnacionais20.  

Em 1975, foi a vez da Organização para Cooperação e Desenvolvi-

mento Econômico (OECD) mostrar a sua “boa” intenção, criando o 

Comitê para Investimentos Internacionais e Empreendimentos Multina-

cionais com a tarefa de examinar a possibilidade da criação de regras 

para TNCs. Só que a OECD estava mais preocupada com a proteção dos 

investidores internacionais contra a discriminação e a expropriação dos 

governos dos países em que atuam21.  

Em 1976, surgem as Diretrizes da OECD para Empreendimentos 

Multinacionais como parte da Declaração e Decisões sobre Investimento 

Internacional e Empreendimentos Multinacionais. Essa redação original, 

contudo, não contemplava a descrição dos direitos humanos em geral, 

mas apenas alguma previsão de direitos trabalhistas, tendo sido ampla-

mente reconhecida como uma concessão simbólica de regulamentação22.  

Em 1977, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresen-

tou preocupação com as transnacionais e as relações trabalhistas. Na 

oportunidade, adotou a Declaração Tripartida de Princípios Relativos a 

Empreendimentos Multinacionais e Política Social através da qual solici-

tava atenção à Declaração Universal de Direitos Humanos e outras 

convenções internacionais, notadamente, para o respeito dos direitos 

trabalhistas. A Declaração Tripartida consistiu num foro de queixas de 

abusos cometidos por empresas23. 

Os anos 80 foram marcados por denúncias, pela sociedade civil, so-

bre práticas nocivas de programas globais de ajustamento estrutural, que 

forçavam a abertura de economias de países em desenvolvimento, fo-

 
20 MATHIS, Adriana de Azevedo et all. Responsabilidade Social Corporativa e Direitos Humanos: discursos e 
realidades. In: R. Katál. v. 15, n. 1, p. 131-140, Florianópolis, jan.-jun. 2012.   

21 FEENEY, Patrícia. A luta por responsabilidade das empresas no âmbito das Nações Unidas e o futuro da agenda 
de advocacy. In: SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 06. n. 11. dez. 2009, São Paulo/SP, p. 175-191. 
Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf>. Acesso em 11 fev. 2020.    

22 Ibidem.    

23 MATHIS, Adriana de Azevedo et all. Responsabilidade Social Corporativa e Direitos Humanos: discursos e 
realidades. In: R. Katál. v. 15, n. 1, p. 131-140, Florianópolis, jan.-jun. 2012. 

http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf
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mentados pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, para 

projetos de grande impacto e com alto custo aos direitos sociais e ambi-

entais dos locais afetados. Como exemplo de campanhas ativistas, tem-se 

os casos de Narmanda Dam na Índia e Polonoroeste no Brasil24.   

Apenas para amostrar impactos reais dessas discutíveis políticas 

macroeconômicas, apoiadas na ilusão desenvolvimentista neoclássica, 

vale trazer à cena o caso Chevron. Entre os anos 60 e 90, a empresa 

americana Texaco se instalou no Equador, na região das províncias de 

Orellana e Sucumbíos. A mobilidade transnacional contou com apoio 

institucional dos governos americano e equatoriano, tendo este último 

recebido investimento estrangeiro direto. Ao fim e ao cabo, a transnacio-

nal americana promoveu perfurações irresponsáveis no solo equatoriano, 

formando enormes piscinas de dejetos tóxicos, comprometendo, por 

mais de 30 anos, o solo, a água, bem assim a saúde e a própria existência 

da comunidade indígena tradicional do local. Os danos aos direitos hu-

manos são imensuráveis25.  

Como resposta às críticas sobre a política global de financiamento 

internacional que reduziam o poder de Estados em desenvolvimento, 

pela contrapartida da abertura forçada de suas economias às grandes 

empresas transnacionais ocidentais, o Banco Mundial adota, nos anos 80, 

o Painel de Inspeção, visto como mecanismo limitado para responsabili-

zação de agentes econômicos influentes26.  

Durante os anos 80 e 90, o exponencial crescimento de empresas 

transnacionais e os reiterados casos de violação de direitos humanos 

 
24 FEENEY, Patrícia. A luta por responsabilidade das empresas no âmbito das Nações Unidas e o futuro da agenda 
de advocacy. In: SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 06. n. 11. dez. 2009, São Paulo/SP, p. 175-191. 
Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf>. Acesso em 11 fev. 2020.    

25 Segundo dados levantados pelo Homa, conforme Cadernos de Pesquisa sobre o caso, publicado em meados de 
2018, estima-se que “450.000 hectares de floresta destruídas, 60.000 milhões de litros de águas tóxicas jogadas em 
rios, 880 fossas de resíduos de hidrocarburos e 6,65 milhões de metros cúbicos de gás natural queimados ao ar 
livre. Soma-se a isso, ainda, a diminuição da biodiversidade, o grande número de mortes, o aumento no número de 
casos de câncer e outras doenças na região e, até mesmo, a extinção de tribos indígenas” (ROLAND, Manoela C. et 
all. O processo de homologação da sentença do Caso Chevron no Brasil. In: Cadernos de Pesquisa Homa. Vol. 01, 
n. 2, 2018.  

26 FEENEY, Patrícia. A luta por responsabilidade das empresas no âmbito das Nações Unidas e o futuro da agenda 
de advocacy. In: SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 06. n. 11. dez. 2009, São Paulo/SP, p. 175-191. 
Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf>. Acesso em 11 fev. 2020.    

http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf
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chamaram atenção para a provável precedência dos interesses macroe-

conômicos em relação à tutela humana, inclusive, por organismos 

internacionais imbuídos na defesa dos direitos humanos. Exemplo con-

creto dessa realidade está na chamada Marcha que reuniu mais de 

100.000 pessoas, em Seatle, no final dos anos 90, em protesto contra a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), acusada pelos manifestantes 

de ser uma organização internacional voltada à aumentar a mobilidade e 

a incentivar a influência das empresas transnacionais no âmbito global27.  

Cúpulas e Conferências realizadas, no âmbito das Nações Unidas, 

também tiveram a sua importância histórica, na direção do estabeleci-

mento das diretrizes de responsabilidade das empresas transnacionais 

com os direitos humanos. Citados internacionalmente com tal referência, 

estão a ECO 92 (Rio de Janeiro/1992); a Conferência Mundial sobre os 

Direitos Humanos (Viena/1993); e a Cúpula sobre a Mulher (Bei-

jing/2006), dentre outros28.  

Entre o final da década de 90 e início dos anos 2000, três iniciativas 

internacionais surgiram dentro da perspectiva geral de conter os abusos 

de empresas em relação aos direitos humanos. Uma delas, em 1999, foi o 

Pacto Global da ONU, lançada pelo então Secretário Geral, Koffi Annan. 

De característica voluntária, consistiu num catálogo informativo de dez 

princípios sobre direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e 

combate à corrupção. Foi considerado mais um instrumento ineficaz 

para pôr fim aos inúmeros registros de violações e de impunidades das 

empresas transnacionais no trato humano29.   

Outra iniciativa, no início dos anos 2000, foi a revisão das Diretrizes 

para Empreendimentos Multinacionais da OECD de 1976, com a expressa 

 
27 Ibidem.    

28 MATHIS, Adriana de Azevedo et all. Responsabilidade Social Corporativa e Direitos Humanos: discursos e 
realidades. In: R. Katál. v. 15, n. 1, p. 131-140, Florianópolis, jan.-jun. 2012. 

29 FEENEY, Patrícia. A luta por responsabilidade das empresas no âmbito das Nações Unidas e o futuro da agenda 
de advocacy. In: SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 06. n. 11. dez. 2009, São Paulo/SP, p. 175-191. 
Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf>. Acesso em 11 fev. 2020.    

http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf
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inserção do alcance dos direitos humanos contemplados pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 194830.    

A terceira iniciativa foi a apresentação das “Normas sobre Respon-

sabilidade em Direitos Humanos das Empresas Transnacionais e Outros 

Empreendimentos Privados” das Nações Unidas, no ano de 2003. Por 

deliberação da Sub-Commission on the Promotion and Protection of Hu-

man Rights, na Seção de número 55, foi aprovado um conjunto de regras 

descritivas contemplando práticas empresárias consideradas violadoras 

de direitos humanos31.  

O ponto alto das “Normas” foi ter dado start à responsabilização so-

cial das empresas transnacionais, para além da previsão do dever de 

proteção dos Estados com os direitos humanos. Nada obstante, o lobby 

das empresas transnacionais e dos países exportadores destas estruturas 

falou mais alto e as “Normas” foram esquecidas, perdendo-se, mais uma 

vez, no caráter não vinculativo de suas prescrições32. 

Em 2005, John Ruggie foi nomeado Representante Especial das Na-

ções Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos (RESG). Já, de pronto, 

deu por encerrado o debate sobre as “Normas”, afirmando o equívoco 

destas ao pretender criar um novo ramo no Direito Internacional pela 

previsão de normas aplicáveis diretamente às empresas transnacionais e 

por confundir obrigações dos Estados e das empresas transnacionais em 

relação à promoção dos direitos humanos33.  

O RESG sofreu fundadas críticas da sociedade civil e de grupos ati-

vistas pela postura inicial do seu mandato, recebendo acusação de 

retrocesso na perspectiva da regulamentação da relação “empresas e 

direitos humanos”. Estas críticas, todavia, foram amenizadas pela entre-

 
30 MATHIS, Adriana de Azevedo et all. Responsabilidade Social Corporativa e Direitos Humanos: discursos e 
realidades. In: R. Katál. v. 15, n. 1, p. 131-140, Florianópolis, jan.-jun. 2012. 

31 Ibidem. 

32 FEENEY, Patrícia. A luta por responsabilidade das empresas no âmbito das Nações Unidas e o futuro da agenda 
de advocacy. In: SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 06. n. 11. dez. 2009, São Paulo/SP, p. 175-191. 
Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf>. Acesso em 11 fev. 2020.    

33 Ibidem.    

http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/09.pdf
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ga do seu relatório de 2008, intitulado “Proteger, Respeitar e Remediar: 

Um Marco sobre Empresas e Direitos Humanos”34.    

A entrega de 2008, portanto, estabeleceu o “Marco Ruggie” e con-

templou boa parte das preocupações que vinham sendo postas em debate 

na agenda internacional, em especial, o dever de respeito dirigido às 

empresas transnacionais com os direitos humanos, além dos pilares de 

proteção e de remediação dirigidos aos Estados.  

Em junho de 2008, o Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas estendeu o mandato do RESG por mais três anos e solicitou que o 

mandatário especial operacionalizasse o marco apresentado, propondo 

diretrizes e recomendações concretas à relação “empresas e direitos hu-

manos”. Em cumprimento, em 2011, John Ruggie apresenta uma carta de 

princípios, contendo 31 artigos, divididos entre os pilares de proteção, 

respeito e remediação. O compêndio “Princípios Orientadores sobre Em-

presas e Direitos Humanos” representa o paradigma internacional de 

soft law que define os parâmetros globais para responsabilidade das 

empresas e diretos humanos35.    

A etapa atual, na qual se insere o debate internacional da questão 

“empresas e direi-tos humanos”, teve início com a aprovação, pelo Con-

selho de Direitos Humanos da ONU, em julho de 2014, da Resolução 

26/9. Através desta, foi nomeado um Grupo de Trabalho, para a redação 

de um Tratado vinculativo (hard law) das obrigações das empresas com 

os direitos humanos36.  

Encerrando a proposta de amostrar o contexto global da temática, 

importa apenas destacar que os debates sobre a elaboração do Tratado 

vinculante são intensos e que duas questões centrais não saem da pauta 

 
34 ROLAND, Manoela C. et all. Tratado de Direitos Humanos: duas questões principais. In: Cadernos de Pesquisa 
Homa. Vol. 01, n. 1, 2018. Disponível em: <http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-
Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf>. Acesso em 12 fev. 2020.     

35 UNITED NATIONS. In: Office the High Comissioner Humans Rights. New York and Geneva, 2011. Disponível 
em: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf> Acesso em 12 fev. 
2020. 

36 ROLAND, Manoela C. et all. Tratado de Direitos Humanos: duas questões principais. In: Cadernos de Pesquisa 
Homa. Vol. 01, n. 1, 2018. Disponível em: <http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-
Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf>. Acesso em 12 fev. 2020.     

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf
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das discussões, ambas as quais impactam na discussão da metódica jurí-

dica a que se propõe a pensar neste artigo. Uma delas é a questão das 

empresas transnacionais como sujeitos de direito internacional, para 

além dos Estados37.  

Internacionalistas clássicos inclinam-se contra a inclusão sob argu-

mento na tradição internacional e na alegada fragilização da soberania 

dos Estados nacionais em relação à sua jurisdição. Críticos, a exemplo de 

Surya Deva38, ao contrário, veem, na responsabilização direta das empre-

sas transnacionais por violações de direitos humanos, a condição de 

possibilidade da correção de assimetrias de poder.  

Isso porque, de pouca ou nenhuma eficácia, o reforço da hard law 

específica (eis que existem outros tantos Tratados que já estariam a obri-

gar os Estados à defesa dos direitos humanos), se boa parte dos Estados 

nacionais, cujos quais distribuídas as transnacionais ou fragmentada sua 

escala de valor, seguem vulneráveis, política e economicamente, em rela-

ção às próprias corporações. Vale lembrar que, muitas vezes, são as 

mesmas empresas transnacionais sujeitas à reparação que financiam ou 

fomentam os governos dos Estados incumbidos na coerção39. 

A outra pauta das discussões do Tratado vinculante é a que diz com 

a inclusão apenas da responsabilização das empresas transnacionais em 

casos de gross violations ou de todos os direitos humanos. No primeiro 

caso, por exemplo, estariam prescritas violações por crimes de guerra e 

direito humanitário. No segundo contexto, não haveria dissociação dos 

direitos humanos e albergada toda a violação por empresas a tais direi-

tos40.  

 
37 Ibidem.     

38 DEVA, Surya, Corporate Human Rights Violations: A Case for Extraterritorial Regulation (January 3, 2013). 
Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics, pp. 1077-1090, Christoph Luetge, ed., Dor-
drecht; New York: Springer, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2195887. 

39 DEVA, Surya, Corporate Human Rights Violations: A Case for Extraterritorial Regulation (January 3, 2013). 
Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics, pp. 1077-1090, Christoph Luetge, ed., Dor-
drecht; New York: Springer, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2195887. 

40 ROLAND, Manoela C. et all. Tratado de Direitos Humanos: duas questões principais. In: Cadernos de Pesquisa 
Homa. Vol. 01, n. 1, 2018. Disponível em: <http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-
Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf>. Acesso em 12 fev. 2020.     

https://ssrn.com/abstract=2195887
https://ssrn.com/abstract=2195887
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/03/Cadernos-de-Pesquisa-01-Relat%C3%B3rios-e-Trabalhos-T%C3%A9cnicos-atualizado.pdf
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Tanto uma quanto a outra preocupação são exemplos de perspecti-

vas que provocam o repensar do Direito, na conjectura global, sem 

perder de vista seu intento da concretização de direitos, notadamente, os 

direitos humanos indissociavelmente considerados. Fazem refletir sobre 

os modelos e métodos tradicionais em contrapartida às transformações 

da sociedade, de modo a provocar formatações mais audazes e não me-

nos democráticas. Esse é o caso de uma metodologia jurídica pós-

ontológica que busque o Direito para além do texto estático e que vá mais 

adiante, na batalha contra a estatização do Direito.   

Feito o cruzamento entre a complexidade e os desafios do estudo 

das transformações sociais, especialmente, pela necessidade de uma 

metodologia de ruptura que seja coerente à resposta dos processos trans-

fronteiriços, conectando à problemática particular da questão global 

“empresas e direitos humanos”, a vista direcionada à próxima etapa do 

artigo está na assunção desse mesmo desafio para a metodologia do Di-

reito. 

 

3 Parte 2. A teoria metodológica do direito pós-ontológica e o dever 

de respeito das empresas transnacionais com os direitos humanos 

 

Como pode ser verificado da Parte 1 deste artigo, questões inerentes 

ao contexto social, global e complexo, impactam com fatores estruturais, 

em especial, com metodologias de estudo clássicas e tradicionais, provo-

cando uma necessária refundação dessas fontes para construção de 

respostas adequadas às “novas” perplexidades. Essa formatação alcança o 

Direito, que também passa a depender da mesma transformação de suas 

fontes e, para o que aqui interessa, de uma proposta metodológica ver-

dadeiramente paradigmática que alcance a esfera internacional do dever 

de respeito das empresas transnacionais e que seja suficiente à efetiva 

concretização dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos.  

Para estreita relação temática, dupla perspectiva de enfrentamento 

se sobressai: a uma, sobre a metódica do Direito que supere a dependên-



Muriele De Conto Boscatto | 303 

 

cia do texto estático e que leve a sério, portanto, as incursões do tempo 

no Direito; a duas, acerca da metódica do Direito que consiga romper 

com a ideia hegeliana do Estado promovedor, criando condições de sujei-

ção de Direito a outros responsáveis na proteção dos direitos humanos 

internacionais, como é o caso largamente debatido das empresas trans-

nacionais, na sociedade globalizada.  

A “metódica jurídica” que assim conseguir responder estes dois de-

safios, abre vista à possível desparadoxização do tratamento das questões 

atinentes às empresas transnacionais e os direitos humanos. Com o in-

tuito de contextualizar o leitor, a provocação do paradoxo e da 

desparadoxização tem em conta os trabalhos de Tomas Vesting41.  

Vesting42 se propõe a elaborar uma evolução da teoria metodológica 

no Direito. Parte do modelo autômato-subsuntivo do positivismo exegéti-

co, avança para o decisionismo do positivismo que se molda a partir da 

jurisprudência sociológica (Escola do Direito Livre e o normativismo 

kelseniano), onde impacta com a hermenêutica filosófica (Gadamer) e 

jurídica (Larenz, Esser e Müller). Na ocasião, mostra o ganho desta 

(hermenêutica) em relação aqueles (os positivismos), em especial, frente 

à relevância da temporalidade ao desvelamento dos sentidos jurídicos. 

Até aqui, o Autor fala de uma metódica do Direito moderna.  

Vesting segue a sua observação, para mostrar o que pressupõe ser a 

teoria metodológica do Direito pós-moderna, asseverando ser ela “muito 

mais, a tentativa de desparadoxizar o paradoxo decisório” 43, sendo que, 

por paradoxo, entende a indecidibilidade dos problemas jurídicos, cir-

cunstância que afirma terem todas as pretensas formas de racionalismos 

ou de objetivação ontológica da verdade terem que aceitar.   

É, desse referencial teórico, então, que se parte para a formulação 

da temática sobre a via possível do Direito, ou seja, a sua desparadoxiza-

 
41 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015 (série IDP: linha direito compa-
rado), p. 211-262. 

42 Ibidem.  

43 Ibidem, p. 249. 
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ção, no trato das questões, em princípio, indecidíveis/paradoxais, entre 

“empresas transnacionais e direitos humanos”. 

Interessa referir que, no Brasil, abordagem histórico-evolutiva se-

melhante das teorias metodológicas do Direito, com conclusões similares 

em prol da dinâmica evolutiva ou da autopoise do construtivismo sistê-

mico, foi realizada por Rocha44. Merece destaque os artigos nominados 

“Teoria do Direito no Século XXI: da semiótica à autopoiese” e “Da epis-

temologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico II”.   

Voltando aos entraves mapeados e recortados para os fins desse ar-

tigo – a questão do texto estático e da sujeição de direito internacional 

das empresas transnacionais –, o ponto de partida para a interpretação 

do Direito está na firmeza da adesão à teoria pós-ontológica.  

A filosofia da linguagem do giro ontológico alcançou o raciocínio ju-

rídico e o texto já não é, há muitos e muitos anos, um mero enunciado 

linguístico destituído de historicidade e intencionalidade. Fala-se muito 

na importância do debate Hart e Dworkin, para a Teoria do Direito, no 

sentido de ter levado à mudanças profundas na agenda metodológica do 

Direito do seu tempo (1977)45.  

O ponto alto dessa séria discussão teórica encontrou, inicialmente, 

na diferença entre princípios e regras jurídicas, em especial, no caráter 

fluído e avaliativo dos primeiros, o que não ocorria com as segundas, 

caminho profícuo à tese interpretativista do Direito46. Mais tarde, Dwor-

kin vai registrar que o Direito é recheado por desacordos teóricos, que 

norteiam juízos normativos, que vão muito além da conhecida retórica 

da prática argumentativa. Para ele, os desacordos interpretativos são 

constitutivos do Direito e os princípios fluídos, assim, têm aptidão de 

servir de conexão substância, numa relação circular com conexões de 

 
44 ROCHA, Leonel Severo. Teoria do Direito no Século XXI: da semiótica à autopoiese. In: Sequência, n. 62, p. 193-
222, jul. 2011; e ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico II. In: 
Introdução à teoria do sistema autopoiético do Direito. ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano; e 
CLAM, Jean. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.  

45 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito contemporânea. São 
Paulo, Saraiva, 2013, p. 17-100. 

46 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  
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forma decorrentes da tradição, à produção do sentido interpretativista do 

Direito47. 

Diante dessa abordagem, é possível enfrentar, ao menos, o primeiro 

dos problemas da interpretação do Direito, na questão “empresas trans-

nacionais e direitos humanos”, que aqui foi apontado. Para usar a 

reflexão histórica da teoria metodológica do Direito de Vesting, a solução 

estaria dentre os “métodos” modernos, na crítica da hermenêutica ao 

positivismo. É importante que se observe que o raciocínio do interpreta-

tivismo dworkiniano esboçado no parágrafo acima não partiu de 

qualquer modelo de regras (o que é o alvo da crítica de Dworkin) e nem 

outra estrutura que remeta à filosofia fisicalista, que se apoia na concep-

ção absoluta de mundo e no dualismo entre sujeito-objeto. Ao contrário, 

tem no dissenso e na intersubjetividade conteudística das questões de 

princípio os elementos centrais do conceito de Direito.  

Então que a questão do Direito estático parte mais da definição do 

conceito de Direito a ser adotado, na relação “empresas e direitos huma-

nos”, e o afinamento de tal a referencial teórico pós-ontológico do que 

exatamente da necessidade de uma perspectiva metodológica pós-

moderna ao desafio da produção do seu sentido. Sobre esse enfoque 

específico, mostra-se equivocada a dependência da hard law para criar a 

obrigação específica de respeito das empresas transnacionais com os 

Direitos humanos, eis que os parâmetros internacionais já existentes, no 

horizonte da tradição jurídica da agenda, ainda que de soft law, reprodu-

zem a normatividade suficiente para a satisfação do compromisso.  

Além do mais, dentro desse contexto, letra morta é a discussão em 

torno da limitação ou não dos direitos humanos a serem previstos no 

Tratado de hard law. Não será essa futura previsão o marco zero da pro-

dução do sentido do Direito ali insculpido. O enraizamento cultural que 

traz a dependência de estruturas racionalistas-individualistas, no Direito, 

aqui, referindo-se ao modelo metodológico do positivismo, contribui à 

 
47 DWORKIN, Ronald. Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
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manutenção da hegemonia das empresas transnacionais e ao arquétipo 

da impunidade do qual antes se falou.  

A outra problemática, da sujeição das empresas transnacionais à 

condição de sujeito de direito internacional, de modo a comprometê-las 

diretamente com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, 

nas suas diversas e transfronteiriças relações, está a exigir tamanha ou 

maior complexidade em relação à discussão anterior. De acordo com 

Vesting48: 

 

[...] a hermenêutica reage de modo muito mais coerente que o positivismo 

jurídico ao fenômeno da irreversibilidade do tempo, mas seu problema con-

tinua sendo um problema duplo: por um lado, a hermenêutica confronta a 

seletividade necessária da interpretação do Direito, a distinção entre fatos re-

levantes e não relevantes para o Direito, com uma abertura inespecífica para 

o “sentido todo” no ato interpretativo. Por outro lado, essa abertura [...] 

obriga a hermenêutica processar a transformação social nos limites de uma 

expectativa de homogeneidade que repercute na sociedade (liberal) moderna 

e que deve [...] obedecer a lógicas funcionais e racionalidades fundamental-

mente diversas. 

 

Dentro da evolutiva metodológica do Direito de Vesting49, a guinada 

que propõe da teoria moderna para a teoria pós-moderna, sobretudo, da 

hermenêutica para o pluralismo das fontes dos fragmentos constitucio-

nais ou constituições intrínsecas dos setores civis50, tem frente à 

desarticulação da exclusividade da autoridade do Estado na produção do 

Direito. A abertura interpretativa que a hermenêutica propõe para uma 

fusão de horizonte de possibilidades do ser-aí-no-mundo flerta com a 

premissa do intérprete responsável e desloca a posição central do sistema 

jurídico da Lei para os Tribunais.  

 
48 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015 (série IDP: linha direito 
comparado), p. 236. 

49 Ibidem, p. 243. 

50 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016 (série IDP: linha direito comparado). 
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Na vista de Vesting, a hermenêutica mantém a autoridade vertical 

no Direito, bem como mantém-no inserto à busca da objetividade, na 

medida em que sua interpretação segue sendo aferida à continuidade da 

pré-compreensão histórica. Para o autor, “a associação entre interpreta-

ção do Direito e decisão jurídica é muito mais importante do que o 

exposto na hermenêutica jurídica”51. A grande tarefa e, por isso, o desafio 

da teoria metodológica do Direito pós-moderna está na solução dos pro-

blemas jurídicos complexos ou desparadoxização dos paradoxos. Assim, 

sobreleva-se a função da interpretação do Direito, paradoxalmente, à 

vinculação provisória da incerteza, e, ao mesmo tempo, para a evolução 

do dinamismo da sociedade contemporânea.  

É, nessa conjectura, que trabalhos como de Gunther Teubner, que 

se articulam sobre espécie de epistemologia social que opera com cone-

xões horizontais de redes recursivas, que funcionam segundo relações de 

proximidade, ganham destaque. Isto é, na relevância social do papel 

transformador do Direito e na condição de possibilidade da auto-

organização dos setores sociais. Nesta última ideia, desprende-se da au-

toridade estatal/vertical para a auto-vinculação dos materiais 

regulatórios e de reservas de saber comum da sociedade global de Direito 

privado, donde estão as empresas transnacionais.  

De modo similar, contextualiza Rocha52, em textos que trata do Di-

reito Reflexivo e da Policontextualidade, asseverando ser “inquestionável 

que o ente estatal não se encontra mais absoluto nas tomadas de deci-

são”. A partir de um “Direito vivo”53, que surge dos setores sociais e que 

tem seguido seu próprio fundamento de validade e de regulamentação, a 

racionalidade jurídica desprende-se da postura monologa reproduzida 

pelo Estado. Contemporaneamente, a temática é trabalhada por Rocha e 

 
51 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015 (série IDP: linha direito compa-
rado), p. 244. 

52 ROCHA, Leonel Severo e CARVALHO, Delton Winter de Carvalho. Policontextualidade e direito ambiental 
reflexivo. In: Revista Sequência, n. 53, p. 9-28, dez. 2006. 

53 Referência que extrai da obra de Ehrlich e do clássico debate com Kelsen. 
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Costa54 sob a frente do “Constitucionalismo Social”, pelo qual evoluem 

sobre o constitucionalismo transnacional, especialmente, para o que 

interessa o artigo, à constitucionalização das relações entre fragmentos 

constitucionais. 

Pensar-se a questão global das “empresas transnacionais e direitos 

humanos” dentro desse paradigma metodológico de ruptura, paradoxal-

mente, também reflete dois lados: que é possível responsabilizar 

internacional e diretamente empresas transnacionais por violações de 

direitos humanos, tendo em conta a auto-vinculação dos fragmentos 

constitucionais55 que exsurgem dos regramentos e das reservas do saber 

comum deste setor social; e que há uma fundada dificuldade institucional 

do Direito internacional, estruturado em viés conservador, que dificulta a 

renovação dessa tradição e o acompanhamento das dinâmicas transnaci-

onais da sociedade globalizada.  

Não se há de negar que a pauta do voluntarismo ou da soft law dos 

parâmetros internacionais de regulamentação da relação “empresas 

transnacionais e direitos humanos” tem nítida relação com a política 

econômica neoliberal e vem servindo para a já referida arquitetura da 

impunidade. A própria assinatura do Tratado vinculante, cuja redação já 

se espera há 05 anos, revele-se despicienda à luz de uma proposta meto-

dológica pós-moderna hábil à desparadoxização da relação subjacente 

entre empresas e direitos humanos. 

À evidência, a tarefa é árdua. Teubner mostra que, enquanto a reli-

gião, a ciência e a economia se estabelecem como sistemas mundiais, a 

política e o Direito seguem estruturados em processos que tem base no 

âmbito dos Estados nacionais. Lentamente, processos políticos e jurídicos 

 
54 ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo social: constituição na 
globalização. Curitiba: Appris, 2018. Também, ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho.  
Sociologia das constituições: o constitucionalismo entre o normativismo e a teoria sistêmica. In: Revista Brasilei-
ra de Teoria Constitucional. v. 4, n. 1, p. 38-56, jan.-jun. 2018. 

55 Teubner, em trabalho sobre as constituições civis globais, defende a tese da juridificação em nível mundial de 
setores sociais ligada a ideia de que essa periferia autoproduz regras de qualidade constitucional, que são as 
“constituições intrínsecas dos setores civis”, caracterizadas como “fragmentos constitucionais” (TEUBNER, 
Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 2016 (série 
IDP: linha direito comparado).   
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transnacionais vão provocando mudança no direito internacional público 

e no direito internacional privado. Isso reforça, no plano internacional, o 

reconhecimento de uma constituição intrínseca aos sistemas parciais 

globalizados56.  

A pretensão da constitucionalização da sociedade global consta da 

Carta das Nações Unidas, que, nessa mesma direção, ganha força de 

outros tratados internacionais, como a Convenção Internacional dos 

Direitos Humanos, a Convenção contra a Discriminação Racial e o Esta-

tuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Os direcionamentos da 

ONU para os grandes problemas da sociedade mundial também servem 

de estímulo à fragmentação constitucional dos setores sociais. Nada obs-

tante, todo esse esforço é impactado, na leitura de Teubner57, pelo 

“nacionalismo metodológico”, visto como forte “obstacle epistémologi-

que”, mesmo para o trato das relações globais. 

O caso amostrado é das empresas transnacionais e os direitos hu-

manos, onde bem se percebe que o voluntarismo dos parâmetros 

internacionais de regulamentação da ONU não é comparável às normas 

constitucionais advindas do parlamento ou de Tribunais nacionais. Para-

doxalmente, os Estados nacionais têm ainda menor alcance no trato da 

questão global. Moral da história, segundo Backer58, “O contrato substitui 

a lei; redes de relações substituem a comunidade política; interesse subs-

titui território; objetos de regulação transforma-se em sujeito 

reguladores”.  

Para Teubner, os codes internos das multinacionais representam 

private ordering não estatal. Mas, nem por isso deixam de ser Direito 

válido, dispondo de vinculabilidade para os atores envolvidos, além de 

serem dotados de sanções eficazes, aplicadas por departamentos de com-

 
56 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016 (série IDP: linha direito comparado), p. 91-92.  

57 Ibidem, p. 97. 

58 BACKER, Larry Catá. Multinacional Corporations as Objects and Sources of Transnational Regulation. In: ILSA 
Journal of Internatinal & Comparative Law. N. 14, 2008, p. 1-26, apud TEUBNER, Gunther. Fragmentos 
constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 2016 (série IDP: linha direito 
comparado), p. 99. 
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pliance. Dentro da leitura do pluralismo jurídico, os codes privados das 

empresas transnacionais: 

 

[...] fundamentam a sua validade a partir de uma vinculação independente 

entre normas primárias e secundárias no mundo do private ordening. For-

mam um sistema fechado, não estatal, de validade normativa, o qual é, em si, 

hierarquicamente elaborado. O plano superior contém os princípios da cons-

tituição da empresa; o plano intermediário regula meios de aplicação e 

fiscalização; o plano inferior contém diretrizes comportamentais concretas. 

Portanto, seu fundamento de validade é produzido por ela mesma, em nor-

matizações constitucionais próprias, que submetem normas empresariais 

internas [...] a um processo no qual são julgadas à luz do code constitucio-

nal59.      

 

A ideia de fragmentos constitucionais, portanto, apoia-se nessa vi-

são pluralista que vê Direito para além da onipotência do Estado. Se há 

nítida discrepância entre o sistema parcial que auto-regula e fundamenta 

a dinâmica interempresarial transnacional, criando condições de norma-

tização próprias, e a pouca vontade política dos Estados nacionais, falece 

a perspectiva de totalidade constitucional, sendo possível falar-se em 

fragmentos constitucionais60. 

É, nessa mesma linha, o pluralismo ordenado de Delmas-Marty61: 

De ces tensions entre le public et le privé ou encore le local, le national et 

le global, surgissent des fragments d’um droit commun qui brouillent le 

schéma aqui opposait universalisme et relativisme”. 

Rocha62 trata de modo equivalente esse fenômeno e sua perspectiva 

crítica, mostrando que a globalização forçou a outro tipo de observação. 

Há, para além do pluralismo, um multiculturalismo, com muitas possibi-

lidades de normatividades, onde a fonte principal do Direito global são as 

 
59 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016 (série IDP: linha direito comparado), p. 102. 

60 Ibidem, p. 106-107. 

61 DELMAS-MARTY, Mireille. Les forces imaginantes du droit (II). Paris: Éditions Du Seuil, 2006. 

62 ROCHA, Leonel Severo. Policontextualidade e Estado. In: Revista Direitos Culturais do Programa de Pós 
Gradação Stricto Senso em Direito da URI. v. 4. N. 6, Santo Ângelo, 2009. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.20912/rdc.v4i6.17>. Acesso em 13 fev. 2020.  

http://dx.doi.org/10.20912/rdc.v4i6.17
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instituições parciais fragmentadas dos setores sociais. Isso traça distância 

abismática com a metódica cientificista e racionalista kelseniana, de ma-

triz analítica.  

Ainda dentro das correntes pluralistas, também o cosmopolitismo 

jurídico, no contexto em que é apresentado por Saldanha63, resiste à 

tradição do direito internacional da condição do Estado enquanto exclu-

sivo sujeito de direito internacional. A autora defende que o 

reconhecimento de outros sujeitos, sobretudo, a legitimidade dos pró-

prios indivíduos à tutela dos seus direitos violados, perante a ordem 

internacional, seria de muitíssima relevância à redução do “fosso existen-

te entre os interesses econômicos e os direitos humanos”. 

Então que o enfoque dado neste artigo para questão global da res-

ponsabilidade social das empresas transnacionais com os direitos 

humanos mostra quão delicada é a sua inserção no Direito moderno ou 

pós-moderno. O fato é que provoca refletir sobre a refundação das bases 

teóricas clássicas ou mesmo presentes na histórica da teoria metodológi-

ca do Direito, em prol de uma perspectiva de inovadora. Tal proposta 

precisa ser hábil a responder não só questões eminentemente interpreta-

tivas, mas também provocações mais densas sobre o que se busca ou o 

que se define como Direito na sociedade complexa e quais as condições 

de criação de redes recursivas interconectadas, que fujam da dependên-

cia estatal e tenham na autonomia e responsabilidade dos sistemas 

sociais parciais o locus da produção do Direito.  

A ideia do pluralismo dos fragmentos constitucionais mostrou-se 

uma via possível para a intelecção do dever de respeito das empresas 

transnacionais em relação aos direitos humanos consagrados internacio-

nalmente. De acordo com Teubner, esse caminho é menos dependente 

dos resultados dos processos de poder-político estatal e menos influenci-

ável às políticas e ideologias internas, bem como assim é o que apresenta 

maior capacidade de responder às necessidades sociais. Porém, não fica 

 
63 SALDANHA, Jânia Maria Lopes. Cosmopolitismo jurídico: teorias e práticas de um direito emergente entre a 
globalização e a mundialização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 126-132. 
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absolutamente livre da produção de regras corruptas, desafio concreto 

que passa a fazer parte da investigação64. 

 

Considerações finais 

 

Muitos são os desafios quando se pensa no Direito enquanto um 

processo que ganha influxos globais e transfronteiriços. O caso paradig-

mático das “empresas transnacionais e os direitos humanos” elucida bem 

a manipulação que a política neoliberal traz, inclusive, para o Direito e 

sua metodologia, ainda mais nesse contexto de vulnerabilidade dos Esta-

dos diante dos agentes econômicos que fomentam ou financiam muitos 

de seus governos.   

Fala-se, com respaldo de investigação sociológica e dados empíricos, 

no arquétipo da impunidade, como se todas as forças, sejam elas exter-

nas ou internas ao sistema jurídico, se coloquem na contramão da 

agenda global que, desde a década de 70, tenta construir bases concretas 

à responsabilidade social das empresas transnacionais com os direitos 

humanos.   

Diante desse cenário, a preocupação da pesquisa que se desenvolveu 

nesse artigo foi de pensar em como ou qual caminho o Direito deve to-

mar para responder a essas questões globais e se colocar no seu papel 

evolutivo em prol da contra-hegemonia e da contestação da tirania do 

mercado, que vai contra o referencial humano.  

O olhar foi lançado para as propostas metodológicas do Direito e, 

dentro delas, qual seria hábil para responder adequadamente a questão 

transnacional das empresas e direitos humanos. Mapearam-se dois en-

traves, dentre os muitos, à teoria metodológica de superação: a) do 

Direito estático; e b) do nacionalismo metodológico. Encontrou-se, na 

pós-ontologia do Direito, enquanto fenômeno evolutivo, ou no construti-

vismo, a condição de possibilidade da resposta do problema.  

 
64 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: 
Saraiva, 2016 (série IDP: linha direito comparado), p. 110. 
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A hermenêutica respondeu à altura o fenômeno do tempo no Direi-

to, deixando claro a fusão de horizonte de possibilidade à construção dos 

sentidos jurídicos. O pluralismo dos fragmentos constitucionais se apre-

sentou ainda mais pertinente à ruptura da autoridade vertical à 

horizontalização do Direito em rede. Esse, por sua vez, revelou maior 

capacidade à definição dos limites e alcance do dever de respeito, eis que 

não nega a multiplicidade das fontes desse Direito, sobretudo, a vincula-

tividade do material regulatório próprio produzido no setor privado. 

Assim, muito mais do que o dualismo que impera no Direito Inter-

nacional clássico a respeito da soft law e da hard law, o que se verifica é 

um obstáculo epistemológico na teoria metodológica do Direito, que 

impede que se pense além do racionalismo da matriz analítica. Portanto 

e, em fechamento, já existem critérios jurídicos a obrigar as empresas 

transnacionais para o respeito com os direitos humanos, bastando, para 

tanto, que se parta de uma perspectiva metodológica do Direito coerente 

à transformação social que requer tal conjectura. A pós-ontologia é o 

começo e os fragmentos constitucionais são uma via possível à continui-

dade do debate.  
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O desenvolvimento sustentável das nanotecnologias: 

adoção da economia circular fundada pelos fragmentos 

constitucionais de Teubner 

 

Daniele Weber S. Leal 1 

 

 

1 Introdução 

 

As nanotecnologias representam a utilização da escala nanométrica 

– que equivale à bilionésima parte do metro – em variados setores e 

segmentos da indústria, gerando produtos com características totalmente 

novas, se equiparadas àquelas que seus similares em escala macro apre-

sentam. O século XXI se caracteriza pela emergência de uma revolução 

tecnocientífica sem precedentes, impulsionada pelos avanços de novos 

produtos, dispositivos e processos com nanotecnologias. Vale dizer: é a 

possibilidade humana de acessar a escala nanométrica, que equivale à 

bilionésima parte de um metro.  

Os investigadores abrem o caminho, fazendo as descobertas; as in-

dústrias promovem a criação de produtos, a partir deste primeiro 

estágio; o comércio vibra com as possibilidades de vendas que os consu-

midores levam para as suas casas, usam nos seus corpos e povoam o 

meio ambiente com lixo que tem características inusitadas. Aqui se tem 

alguns degraus do ciclo de vida dos nanomateriais e nanopartículas. 

 
1 Doutoranda (bolsista CAPES/PROEX) e Mestra em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos -
UNISINOS. Especialista em Direito Público -LFG. Integrante do grupo de pesquisa JUSNANO(Cnpq). Professora 
universitária da FACCAT e UNIFTEC. Advogada. Email: weber.daniele@yahoo.com.br. 
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Permeando estes e outros degraus, se verifica a emergência de riscos, 

que, igualmente, poderão apresentar contornos novos e desafiadores a 

partir do presente, em direção ao futuro.2 

Desta maneira, as nanotecnologias estão inseridas no cotidiano hu-

mano implementando e produzindo uma gama de novos produtos, os 

quais são utilizados na sua grande maioria pelas pessoas sem qualquer 

noção do que tal tecnologia representa. Observa-se que as nanotecnolo-

gias podem apresentar benefícios extremamente relevantes para a 

sociedade, como na medicina, engenharia, medicina veterinária, remedi-

ação ambiental, dentre outras áreas. Entretanto, de encontro aos 

potenciais benefícios encontra-se o risco, com a grande possibilidade de 

danos ao meio ambiente e saúde humana, conforme apresentado em 

larga escala na comunidade científica. Por esta razão, quanto maior a 

produção de nanotecnologia e inserção na vida humana, maior o descarte 

e geração do chamado “nanowaste”, ou nanoresíduo. Tomando-se em 

consideração este cenário de descarte do resíduos nanotecnológicos no 

meio ambiente, o problema deste artigo versa sobre a ausência regulató-

ria específica para os resíduos nanotecnológicos, e de que forma a adoção 

da Economia circular pelas empresas, fundadas na sustentabilidade em-

presarial efetuará gestão do risco e autorregulação para o nanowaste, 

num espaço iluminado pelos princípios da precaução e da sustentabilida-

de exigida neste cenário permeado por incertezas e riscos 

nanotecnológicos. 

A hipótese provisória do problema é a possibilidade de utilização e 

fomento do desenvolvimento sustentável e responsável das empresas, 

inserindo-se a chamada Economia Circular. A proposta de estudo se dará 

através da metodologia sistêmico-construtivista, utilizando-se de bases 

que não compõem o Direito tradicional, possibilitando a conexão e apli-

cação de outros institutos regulatórios, realizando a interligação de 

outras áreas da ciência. Utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica, buscando 

 
2 ENGELMANN, Wilson. Nanotecnologias e direitos humanos. Cadernos de Dereito Actual Nº 9. Núm. Ordinario 
(2018), pp. 441-487. ·ISSN 2340-860X. ISSNe 2386-5229. 
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realizar a revisão das publicações em livros, artigos científicos e sítios 

oficiais da internet.   

A partir destes fundamentos que corroboram com os Princípios 

ambientais da Precaução e da sustentabilidade, será possível a construção 

da necessária (auto)regulação com fundamentos de Teubner  através da 

adoção de medidas precaucionais impostas neste cenário de “riscos nano-

tecnológicos”. Portanto, necessário entender sobre o contexto do novo 

mundo nano e seus reflexos na sociedade, em especial na atenção aos 

resíduos, e a alternativa jurídica (auto)regulatória com adoção da eco-

nomia circular num cenário que torna-se indissociável a busca pela 

sustentabilidade e precaução. 

 

2 O caminho sustentável da revolução nanotecnológica: entendendo 

a necessidade de adoção de economia circular face o potencial risco 

dos nanorresíduos 

 

O objeto deste artigo encontra-se ligado ao cenário das inovações 

tecnológicas, movimento atual que se mobiliza para desenvolver novas 

tecnologias, novos produtos, a fim de dar conta da complexidade vivenci-

ada e satisfazer a sociedade pós-moderna.  

O primeiro viés significativo da pesquisa é a interdisciplinaridade, 

sendo que para a investigação sobre o desenvolvimento sustentável em-

presarial a partir da economia circular,  para a destinação adequada do 

nanowaste, necessário que perpasse outras áreas da ciência, aproprian-

do-se dos conhecimentos daquelas searas e das ciências duras, a fim de 

adequação e auxílio ao Direito para buscar respostas adequadas e aptas 

às complexas demandas enfrentadas neste contexto. Insere-se ainda na 

chamada Quarta Revolução industrial, cunhada por Schwab, e mais re-

centemente nos desafios trazidos na sua última obra, intitulada 

“Aplicando a Quarta Revolução” Industrial, quais sejam: a)a justa distri-

buição dos benefícios das disrupções tecnológicas; b) a contenção das 
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inevitáveis externalidades; c)Garantia de que as tecnologias emergentes 

nos empoderem como seres humanos, em vez de nos governar3. 

 

[…] Imagine as possibilidades ilimitadas de bilhões de pessoas  conectadas 

por dispositivos móveis, dando origem a um poder de processamento, recur-

sos de armazenamento e acesso ao conhecimento sem precedentes. Ou 

imagine a assombrosa profusão de novidades tecnológicas que abrangem 

numerosas áreas: inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos  

autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos mate-

riais, armazenamento de energia e computação quântica, para citar apenas 

algumas4. 

 

Vislumbra-se uma gama de novidades nanotecnológicas, produtos 

em escala nano, que vêm se desenvolvendo com maior força desde o 

início do século XXI. Nesta conjuntura, o mundo nanotecnológico vem 

revolucionando a vida cotidiana da sociedade, sendo que diariamente 

inúmeros nanoprodutos são utilizados. Somente para demonstrar a ga-

ma de produtos existentes em nível global, é possível apresentar os 

números gerais registrados pela Nanotechnology Products Database 

(NPD) - Base de Dados de Produtos de Nanotecnologia (tradução nossa) -

, criada em janeiro de 2016. Com a finalidade de se tornar uma fonte de 

informação confiável, acreditada e atualizada para a análise e caracteriza-

ção de produtos nanotecnológicos (ou seja, nanoprodutos) introduzidos 

nos mercados globais, cataloga-se e registra-se toda capacidade de pro-

dução de nanotecnologia desenvolvida no mundo. Com base então na 

NPD, pode-se afirmar que atualmente existem 8954 produtos com nano-

tecnologias, produzidos por 2399 companhias, oriundos de 61 países5. 

Desta forma, a nanotecnologia aparece diariamente na vida em socieda-

de, desde produtos cosméticos (protetor solar, creme antirrugas), 

shampoos, até mesmo produtos domésticos (bebedouro d’água) e medi-

 
3SCHWAB, Klaus. Aplicando a Quarta revolução industrial. 2018. Edipro.352 p. ISBN-13: 9788552100249. ISBN-10: 
855210024X .p.30 

4 SCHWAB, K. A quarta revolução industrial. Tradutor Daniel Moreira Miranda. Edipro, São Paulo, 2016, p. 11. 

5 INTRODUCTION. Nanotechnology Products Database (NPD). [S.l.], 2020. Disponível em: <http:// pro-
duct.statnano.com/>. Acesso em: 30 jan. 2020. 
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camentos, indústria bélica, dentre outras várias áreas. Em consequência 

do uso cada vez maior dos nanoprodutos, maior o descarte de nanomate-

riais ao meio ambiente.  

Ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta evolui em 

um ritmo exponencial e não linear6 e demonstra ainda outro aspecto 

importante, o impacto sistêmico: ela envolve a transformação de siste-

mas inteiros entre países e dentro deles, em empresas, indústrias e em 

toda sociedade7.  

Diversas são as inquietações sobre as nanotecnologias, mas um pon-

to que vem se destacando é a questão da pesquisa multidisciplinar, 

envolvendo diversos profissionais, das mais diversas áreas, até mesmo 

dos advogados, conforme afirma o Plano Estratégico de Nanotecnologias 

da Austrália, sobre a necessidade de múltiplos setores da pesquisa: 

 

This has been brought about through exceedingly multidisciplinary re-

search—with physicists, chemists, materials scientists, engineers, 

mathematicians, biologists, medical scientists, environmental scientists, and 

even social scientists, economists and lawyers, coming together to fuel the 

advancement of nanotechnology research8. 

 

O desenvolvimento sócio econômico que ocorrerá com o advento e 

implementação das nanotecnologias nos mais diversos processos produ-

tivos não pode deixar de considerar os aspectos éticos legais e sociais, 

 
6 A noção sobre a diferença entre o crescimento linear e o crescimento exponencial, em termos de tecnologia, é 
muito importante: “Someone who does understand the concept pretty well is inventor, futurist, author and director 

of engineering at Google, Ray Kurzweil (whom Forbes Magazine describes as ‘the ultimate thinking machine’ – 
that’s a pretty cool moniker). Kurzweil uses an analogy of firstly taking 30 linear steps (where the distance of each 
step is the same as the last), and then taking 30 exponential steps (where the distance of each step is double that of 
the previous). The distance travelled by taking 30 linear steps is approximately 20 to 30 meters (depending on the 
length of your legs). This might get you from one end of your house to the other, or across a busy city street. 
However, taking 30  

exponential steps gets you around the world 25 times (a distance of about a million kilometers) or to the moon and 
back again.” (HOLLINGWORTH, P.  The light and fast organization: a new way of dealing with uncertainty. Wiley, 
Melbourne, 2016, p. 39-40) 

7 SCHWAB, K. A quarta revolução industrial. Tradutor Daniel Moreira Miranda. Edipro, São Paulo, 2016, p. 11 e 
seguintes 

8AUSTRALIAN ACADEMY OF SCIENCE. National nanotechnology research strategy. 2012. Disponível em: < 
https://www.science.org.au/supporting-science/science-sector-analysis/reports-and-publications/national-
nanotechnology-research >. Acesso em: 05 jan. 2020. p.12 
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bem como a sustentabilidade, promovendo sempre os ideais de uma 

responsabilidade planetária e de um não retrocesso ambiental9. Contudo, 

muito embora o desenvolvimento desta nanotecnologia venha alcançan-

do contornos significativos, não há regulação específica. Segundo 

Engelmann10, “[...] o Direito deverá construir as bases para um conjunto 

normativo de acompanhamento, assessoramento e recompensas pela 

implementação das condutas mais aceitáveis em relação à gestão do risco 

nanotecnológico”. 

E por estar neste cenário de inovação, apresenta-se com potencial 

grandioso de avanços e benefícios, entretanto, a possibilidade do risco 

demonstra o foco mais importante para o desenvolvimento de pesquisas 

e regulações. A dúvida e incerteza científica quanto aos impactos das 

nanos no meio ambiente é latente, principalmente no solo, conforme 

Dimpka interroga: “A nanotecnologia pode oferecer os benefícios prome-

tidos sem impactar negativamente a vida microbiana do solo?”(tradução 

nossa)11. Dimkpa12 afirma que os benefícios prometidos nas nanotecno-

logias, podem vir acompanhados de riscos para o meio ambiente: plantas 

não-alvo, micróbios de solo de planta-benéficas e outras formas de vida 

poderiam ser impactadas se nanopartículas (nanomateriais) contaminas-

sem o meio ambiente.  

A literatura atual indica que, além dos efeitos da população e da es-

cala organizacional nos micróbios, outros impactos sutis de 

 
9 HOHENDORFF, Raquel. A contribuição do safe by design na estruturação autorregulatória da gestão dos 

riscos nanotecnológicos: lidando com a improbabilidade da comunicação inter-sistêmica entre o direito e a 
ciência em busca de mecanismos para concretar os objetivos de sustentabilidade do milênio. Tese de Doutorado. 
Programa de Pós-graduação em Direito Público. 2018. 480 p. Disponível em: < 
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7055>. Acesso em: 29 jan. 2020. 

10 ENGELMANN, Wilson. O “direito de ser informado” sobre as possibilidades e os riscos relacionados às 
nanotecnologias: o papel do engajamento público no delineamento de um (novo) direito/dever fundamental. In: 
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfang; COELHO, Alexandre Z. P. (Coord.). Direito, inovação e 
tecnologia. São Paulo: Saraiva, 2015f. p. 350. 

11 DIMKPA, Christian O. Can nanotechnology deliver the promised benefits without negatively impacting soil 
microbial life?. Journal of Basic Microbiology, Berlin, v. 54, n. 9, p. 889, Sept. 2014. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913194>. Acesso em: 03 jan. 2020. 

12 DIMKPA, Christian O. Can nanotechnology deliver the promised benefits without negatively impacting soil 
microbial life?. Journal of Basic Microbiology, Berlin, v. 54, n. 9, Sept. 2014. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913194>. Acesso em: 03 jan. 2020. 

http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7055
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nanopartículas são observadas no ciclo do nitrogênio, atividades da en-

zima do solo e processos envolvidos no metabolismo, e produção de 

antibióticos. Coletivamente, os resultados publicados sugerem que a 

nanotecnologia apresenta consideravelmente, muitas implicações negati-

vas para os micróbios do solo e, de consequentemente, atinge igualmente 

processos agrícolas que são conduzidos microbialmente. Aproveitar todos 

os benefícios da nanotecnologia sem degradar o agro-ecossistema requer 

mais estudos realizados em condições reais de ambiente (solo ou outras 

matrizes de crescimento comercial) de sistemas de plantas-micróbios. 

Estudos de avaliação de risco realizado em sistemas integrados de plan-

tas com nanopartículals ajudaria no desenvolvimento de medidas de 

mitigação13. 

Discorrem Baruah e Dutta14 sobre o risco e formas de entrada de 

nanopartículas no corpo humano: 

 

Os materiais em nanoescala estão no mesmo tamanho que o DNA, o Bloco 

básico de construção de espécimes biológicas, e tem a possibilidade de reagir 

com espécimes biológicos, ao contrário de maiores partículas. O amplo es-

pectro de aplicações potenciais de nanopartículas levanta questões sobre a 

segurança de seu uso e efeitos adversos em espécies não visadas. Tanto os 

expoentes como os críticos da nanotecnologia estão achando extremamente 

difícil de defender suas crenças, pois há informações limitadas disponíveis 

para apoiar qualquer lado. Foi mostrado que os nanomateriais podem entrar 

no corpo humano através várias portas. Contato involuntário durante a pro-

dução ou uso é mais provável que aconteça através dos pulmões de onde 

uma translocação rápida através da corrente sanguínea é possível a outros 

órgãos vitais. Em nível celular, a capacidade das nanopartículas para atuar 

como um vetor de genes foi demonstrado. As nanopartículas de carbono ne-

gro foram observadas para interferir com sinalização celular. (tradução 

nossa). 

 

 
13 DIMKPA, Christian O. Can nanotechnology deliver the promised benefits without negatively impacting soil 
microbial life?. Journal of Basic Microbiology, Berlin, v. 54, n. 9, Sept. 2014. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913194>. Acesso em: 03 jan. 2020. 

14 BARUAH, S; DUTTA, J. Nanotechnology applications in pollution sensing and degradation in agriculture: a 
review. Environmental Chemistry Letters, Secaucus, v. 7, n. 3, p. 201-202, Sept. 2009. Disponível em: 
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-009-0228-8>. Acesso em: 05 jan. 2020. 
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A fim de compreender o alerta que o risco das nanotecnologias 

promove, mais precisamente sobre os resíduos nanotecnológicos, urge 

que se estude também o misterioso ciclo de vida (e esta proposta dá en-

foque ao destino final). Observa-se primeiro, de modo geral, os principais 

desafios enfrentados para promover a segurança dos nanomateriais e das 

nanotecnologias, que estão ligados à promoção da nanosegurança a par-

tir da inovação e sustentabilidade, corroborando ao final com a 

economia circular. Basicamente a busca pela sustentabilidade e seguran-

ça das nanos, partem das pesquisas na identificação dos riscos 

nanoespecíficos, que envolvem ferramentas de previsão de riscos, meca-

nismos de combate ao perigo, aliados aos testes e regulações específicas15.  

O desenvolvimento de técnicas de monitoramento e diagnóstico de 

nanomateriais (objetivando ampliar os conhecimentos na área nanotoxi-

cológica e sobre o ciclo de vida destes materiais) bem como para se 

determinar formas apropriadas, sustentáveis e seguras de produção 

(incluindo manejo de resíduos), é imprescindível para que se possa des-

frutar das benesses das nanotecnologias com segurança e objetivando a 

proteção16.  

Inclusive o viés da sustentabilidade adotado pela OECD, instituição 

integrante dos estudos específicos sobre nanotecnologias na União Euro-

peia, vai ao encontro da proposta de sustentabilidade empresarial no 

manejo do nanowaste que se propõe. O enfoque levado à sério pela 

OECD é o crescimento verde e meio ambiente, onde se preocupam em 

orientar seus estados-membros quanto à implementação de regulações e 

tomada de decisões políticas vislumbrando a redução das emissões glo-

bais de gases de efeito estufa e proteção os ativos ambientais (ar puro, 

água, biodiversidade). Tal passo exige inovação e adoção em larga escala 

 
15 SAVOLAINEN, Kai (Coord.). Nanosafety in Europe 2015-2025: towards safe and sustainable nanomaterials and 
nanotechnology innovations. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 2013. p. 54. Disponível em: 
<http://www.nanowerk.com/ nanotechnology/reports/reportpdf/report159. pdf>. Acesso em: 05 jan. 2020. 

16 ENGELMANN, Wilson; MACHADO, Viviane Saraiva. Do princípio da precaução à precaução como princípio: 
construindo as bases para as nanotecnologias compatíveis com o meio ambiente. Revista de Direito Ambiental: 
RDA, v. 18, n. 69, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://bdjur. stj.jus.br/jspui/handle/2011/77876>. Acesso em: 
29 jan. 2020. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/browse?type=author&value=Machado%2C+Viviane+Saraiva
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de tecnologias verdes. Caso contrário, será muito difícil e muito caro 

sustentar as trajetórias de crescimento das últimas décadas. Os governos 

da OCDE e as economias emergentes, portanto, vêem as atividades de P 

& D  e incentivos para a difusão e adoção de tecnologias verdes como 

uma prioridade. Afirmam ainda que existem programas de energia reno-

vável, que buscam reduzir o GEE e a dependência do petróleo (o preço 

que recentemente aumentaram acentuadamente)17. 

Um dos aspectos mais importantes para o futuro das gerações no 

que tange às novas tecnologias, na qual as nanos se inserem, é a susten-

tabilidade. Inclusive existe um novo movimento relacionando nano e 

sustentabilidade. Existe uma organização internacional que vem estu-

dando o desenvolvimento das nanotecnologias aliadas à sustentabilidade, 

de maneira a pesquisar a internação entre os nanomateriais e ecossiste-

ma, promovendo a evolução da nanotecnologia com uma pegada 

ambiental e sustentável18. Trata-se do Centro para Nanotecnologia Sus-

tentável: 

 

O objetivo do Centro para Nanotecnologia Sustentável é desenvolver e utili-

zar uma compreensão do nível molecular das interações nanomateriais-

biológicas para permitir o desenvolvimento de nanotecnologias sustentáveis 

e socialmente benéficas. Com efeito, pretendemos compreender os princípios 

químicos e físicos de nível molecular que regem o modo como as nanopartí-

culas interagem com os sistemas vivos, a fim de fornecer os fundamentos 

científicos necessários para garantir que a evolução contínua da nanotecno-

logia possa ocorrer com a pegada ambiental mínima e benefício máximo 

para a sociedade. O CSN não é um centro físico, mas é um ponto focalizado 

para a colaboração que liga a experiência complementar de pesquisadores 

em 12 instituições diferentes para alcançar o que nenhum de nós poderia fa-

zer individualmente. Nós co-assessoramos estudantes de pós-graduação e 

nos encontramos frequentemente no espaço cibernético, aproveitando o 

mais recente em comunicações habilitadas para a web para alcançar um alto 

 
17 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). OECD science, technology 
and industry outlook 2012: highlights. Paris, 2012a. Disponível em: <https://www.oecd.org/sti/sti-outlook-2012-
highlights.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020 

18 THE CENTER FOR SUSTEINABLE NANOTECHNOLOGY. About us. Madison, 2015. Disponível em: 
<https://susnano.wisc.edu/about/>. Acesso em: 11 jan. 2020. 
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nível de interação. O financiamento para o CSN vem da Divisão de Química 

da Fundação Nacional da Ciência através do Programa de Centros de Inova-

ção Química. (tradução nossa)19 

 

De outro modo, presencia-se uma necessidade muito maior de mu-

dança. É necessária alteração substancial no modo de desenvolvimento 

das nanotecnologias, onde o início dá-se pelas empresas. Mudança desde 

sua idealização, até sua industrialização, distribuição, e principalmente 

dos resíduos por eles gerados. Uma consciência ambiental concreta, que 

busque, de fato, proteger a presente e futuras gerações, calcadas na sus-

tentabilidade. 

Tal movimento vai ao encontro das ideias de Ulrich Beck, que em 

sua última obra, “A metamorfose do mundo”, defende uma chamada 

metamorfose. Ao invés de mudança, pois se desestabilizam as certezas da 

sociedade moderna, os eventos e processos que provocam um choque 

fundamental [...] A metamorfose significa que o que foi impensável ontem 

é real e possível hoje20 [...] A metamorfose implica uma transformação 

muito mais radical, em que as velhas certezas da sociedade moderna 

estão desaparecendo e algo inteiramente novo emerge21. 

Ademais, quando se fala sobre desenvolvimento nanotecnológico, 

tem-se um estado de desconhecimento reflexivo representa desafios 

essenciais não só para a pesquisa do risco. É muito mais do que isso, é a 

coincidência, a coexistência de desconhecimento e riscos globais que 

caracterizam os momentos existenciais de decisão não somente em polí-

tica e ciência, mas também em situações da vida cotidiana22. Desta 

maneira, como são riscos jamais pensados, os quais podem gerar danos 

 
19 THE CENTER FOR SUSTEINABLE NANOTECHNOLOGY. About us. Madison, 2015. Disponível em: 
<https://susnano.wisc.edu/about/>. Acesso em: 11 jan. 2020. 

20 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. Tradução de Maria Luiza 
X. de A. Borges. Editora Zahar. 2018. P.11-12 

21 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. Tradução de Maria Luiza X. 
de A. Borges. Editora Zahar. 2018. p.15 

22 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. Tradução de Maria Luiza X. 
de A. Borges. Editora Zahar. 2018. p. 138 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Maria+Luiza+X.+de+A.+Borges&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Maria+Luiza+X.+de+A.+Borges&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Maria+Luiza+X.+de+A.+Borges&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Maria+Luiza+X.+de+A.+Borges&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Maria+Luiza+X.+de+A.+Borges&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Maria+Luiza+X.+de+A.+Borges&search-alias=books
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de dimensões inalcançáveis pela ciência, medidas precaucionais e susten-

táveis são indispensáveis. 

Um exemplo em que a nanotecnologia poderia tornar certas áreas 

mais sustentáveis é a agricultura. Poderia ser mais eficiente e sustentá-

vel, entretanto, dados os riscos, é necessária uma compreensão mais 

sistemática dos mecanismos envolvidos para provar o potencial de agro-

químicos nano-habilitados23. 

Assim, a questão da segurança deve ser tomada numa perspectiva 

mais ampla, vinculada à sustentabilidade. O maior financiador público do 

Reino Unido da pesquisa de inovação básica, o “Conselho de engenharia e 

Ciência Física e de Pesquisa” pediu aos candidatos que relatassem as 

maiores implicações e riscos potenciais (ambientais, de saúde, sociais e 

éticos) associados à pesquisa proposta na área de nanociências; relacio-

nando à sustentabilidade, que contribui para o objetivo do 

desenvolvimento sustentável da União Europeia. A União Europeia segue 

a definição de desenvolvimento sustentável de 1997, que consiste em 

dimensões econômicas, sociais e ambientais em dependência mútua; e 

socialmente desejável: socialmente desejável captura os pontos âncora 

normativos relevantes e mais específicos do Tratado sobre a União Euro-

peia, como qualidade de vida, igualdade entre homens e mulheres. Os 

pontos no desenvolvimento e avaliação de produtos irão claramente além 

da simples rentabilidade do mercado, embora este último possa ser uma 

condição prévia para a viabilidade dos produtos nas economias competi-

tivas do mercado.24  Em relação à dimensão do processo tomado pelas 

empresas, o desafio aqui é chegar a uma gestão mais responsiva, adapta-

tiva e integrada do processo de inovação. Uma abordagem 

multidisciplinar com o envolvimento dos stakeholders (atores) e outras 

partes interessadas deve levar a um processo de inovação inclusiva, pelo 

 
23 WHITE, Jason C.; GARDEA-TORRESDEY, Jorge. Achieving food security through the very small. Nanotechnology 
and agriculture. Published: 06 August 2018. Nature Nanotechnology. 13, p. 627–629 (2018). Disponível em: < 
https://doi.org/10.1038/s41565-018-0223-y>.Acesso em: 20 jan. 2020 

24 Von Schomberg, René. A vision of responsible innovation. In: OWEN, Richard; BESSANT, John; HEINTZ, Maggy 
(Ed.). Responsible innovation: managing the responsible emergence of science and innovation in society. Nova 
Jersey: Wiler, 2013a. 

https://doi.org/10.1038/s41565-018-0223-y%3e.Acesso
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qual os inovadores técnicos se tornam sensíveis às necessidades da socie-

dade e os atores da sociedade tornam-se corresponsáveis pelo processo 

de inovação por meio de um aporte construtivo para definir produtos 

desejáveis da sociedade.25  Tal aspecto deve ser ressaltado no que tange 

aos resíduos. 

Portanto, a sustentabilidade apresenta-se como base para o desen-

volvimento empresarial, e a partir dele se baseam a proteção ambiental e 

a saúde e segurança. A sustentabilidade é foco nas Nações Unidas. Está 

disposta nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde 

o 12.º objetivo versa especificamente sobre o consumo e produções res-

ponsáveis26. Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o 

planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz univer-

sal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em 

todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o mai-

or desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável. Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em 

parceria colaborativa, implementarão este plano. Mostra-se determina-

ção em tomar as medidas ousadas e transformadoras que são 

urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho 

sustentável e resiliente. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

são 169 metas que demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda 

universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvol-

vimento do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. 

Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do de-

senvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Os 

Objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas 

de importância crucial para a humanidade e para o planeta27. 

 
25 Von Schomberg, René. A vision of responsible innovation. In: OWEN, Richard; BESSANT, John; HEINTZ, Maggy 
(Ed.). Responsible innovation: managing the responsible emergence of science and innovation in society. Nova 
Jersey: Wiler, 2013a. 

26 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONUBR. Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo. 
Disponível em: < https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/>. Acesso em: 27 jan. 2020 

27ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONUBR. Preâmbulo. Disponível em: < 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 27 jan 2020. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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2.1 Economia circular e nanotecnologias: uma alternativa 

sustentável? 

 

Para efetuar gestão adequada dos resíduos, alicerçada pela susten-

tabilidade, com a análise dos efeitos, parte-se da avaliação do ciclo de 

vida. A ACV, em inglês Life Cycle Assessment (LCA), é um método utili-

zado para avaliar o impacto ambiental de bens e serviços, extremamente 

importante nas nanotenologias, como mencionado no tópico anterior. A 

análise do ciclo de vida de um produto, processo ou atividade é uma 

avaliação sistemática que quantifica os fluxos de energia e de materiais 

no ciclo de vida do produto. Trazendo os fundamentos da sustentabilida-

de, importante relacionar a chamada Economia Circular. A economia 

circular é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de cres-

cimento, com foco em benefícios para toda a sociedade28. 

Os resultados do estudo de ACV ajudam a promover o projeto e o 

redesenho de forma sustentável de produtos e processos, levando à redu-

ção dos impactos ambientais gerais e à redução do uso e da liberação de 

materiais mais tóxicos. Os estudos de ACV identificam os principais ma-

teriais e processos dentro dos ciclos de vida dos produtos que 

provavelmente causam os maiores impactos, incluindo os impactos tra-

balhistas e de toxicidade pública. Essas avaliações permitem que as 

empresas façam melhorias no produto por meio de escolhas ambiental-

mente corretas de processo, material e projeto. A Environmental 

Protection Agency (EPA), dos Estados Unidos), define a ACV como uma 

ferramenta para avaliar, de forma holística, um produto ou uma ativida-

de durante todo seu ciclo de vida. 

Idealmente, convém que o sistema de produto seja modelado de tal 

maneira que as entradas e saídas em sua fronteira sejam fluxos elemen-

 
28 PRADO FILHO, Hayrton Rodrigos do. REVISTA AD NORMAS. A avaliação do ciclo de vida (ACV) e a economia 
circular. Setembro 2018. Disponível em: <https://revistaadnormas.com.br/2018/09/04/a-avaliacao-do-ciclo-de-
vida-acv-e-a-economia-circular/>.Acesso em: 30 jan. 2020. 

https://revistaadnormas.com.br/2018/09/04/a-avaliacao-do-ciclo-de-vida-acv-e-a-economia-circular/%3e.Acesso
https://revistaadnormas.com.br/2018/09/04/a-avaliacao-do-ciclo-de-vida-acv-e-a-economia-circular/%3e.Acesso
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tares e de produtos. A identificação das entradas e saídas que deveriam 

ser rastreadas ao meio ambiente, isto é, a identificação de quais proces-

sos elementares que produzem as entradas (ou processos elementares 

que recebem as saídas) deveriam ser incluídos no sistema de produto em 

estudo, é um processo iterativo. E neste ponto que se insere a Economia 

circular: crescimento com foco em benefícios sociais. O modelo econô-

mico de extrair, transformar, descartar da atualidade está atingindo seus 

limites físicos. A economia circular é uma alternativa atraente que busca 

redefinir a noção de crescimento, com foco em benefícios para toda a 

sociedade. Isso envolve dissociar a atividade econômica do consumo de 

recursos finitos, e eliminar resíduos do sistema por princípio. Apoiada 

por uma transição para fontes de energia renovável, o modelo circular 

constrói capital econômico, natural e social. Baseia-se em três princípios: 

eliminar resíduos e poluição por princípio, manter os produtos e os ma-

teriais em ciclos de uso e regenerar os sistemas naturais. Segundo a Ellen 

MacArthur Foundation, em uma economia circular, a atividade econômi-

ca contribui para a saúde geral do sistema. O conceito reconhece a 

importância de que a economia funcione em qualquer escala – para 

grandes e pequenos negócios, para organizações e indivíduos, global-

mente e localmente29. 

A transição para uma economia circular não se limita a ajustes vi-

sando a reduzir os impactos negativos da economia linear. Ela representa 

uma mudança sistêmica que constrói resiliência em longo-prazo, gera 

oportunidades econômicas e de negócios, e proporciona benefícios ambi-

entais e sociais30. 

Temos os seguintes nortes na economia circular, que promovem o 

retorno dos materiais aos fabricantes, indústrias e demais setores de 

 
29 PRADO FILHO, Hayrton Rodrigos do. REVISTA AD NORMAS. A avaliação do ciclo de vida (ACV) e a economia 
circular. Setembro 2018. Disponível em: < https://revistaadnormas.com.br/2018/09/04/a-avaliacao-do-ciclo-de-
vida-acv-e-a-economia-circular/>.Acesso em: 30 jan. 2020. 

30 PRADO FILHO, Hayrton Rodrigos do. REVISTA AD NORMAS. A avaliação do ciclo de vida (ACV) e a economia 
circular. Setembro 2018. Disponível em: < https://revistaadnormas.com.br/2018/09/04/a-avaliacao-do-ciclo-de-
vida-acv-e-a-economia-circular/>.Acesso em: 30 jan. 2020. 
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desenvolvimento de produtos, que inclusive relaciona-se à ideia de sis-

tema de Luhmann: 
 

 
Fonte: PRADO FILHO, 2018. 

 

Ao encontro a estes cenários, a economia circular mostra-se uma al-

ternativa atraente à economia linear de extração, transformação e 

descarte, oferecendo para a sociedade a oportunidade de reduzir a sua 

dependência de fontes de energia e materiais esgotáveis, ao passo que 

possibilita o seu contínuo desenvolvimento. Por princípio, a economia 

circular é regenerativa e restaurativa e tem por objetivo potencializar a 

utilidade e valor de produtos, componentes e materiais. Estudos prelimi-

nares da Ellen MacArthur Foundation (2017) mostraram que seria 

possível gerar mais oportunidades de inovação e criação de valor no 

Brasil através da transição para economia circular, visto que o país pos-

sui características mercadológicas e sociais únicas, além do capital 

natural. 

A economia circular possui dois princípios importantes que se en-

caixam nas demandas dos resíduos nanotecnológicos, que são a 

maximização do rendimento de recursos, levando à redução dos desper-

dícios e à circularidade dos recursos; e ainda a estimulação da efetividade 
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do sistema, gerando impactos positivos para todas as partes interessa-

das31.  

A Economia Circular também é entendida como o oposto da Eco-

nomia Linear. Na economia linear, modelo este utilizado no Brasil e em 

muitos outros países atualmente, a matéria-prima é extraída, processada, 

vendida, utilizada e descartada como resíduo, gerando assim, o rápido 

esgotamento de recursos naturais, além da destruição do meio ambiente. 

Por isso, as discussões relacionadas aos resíduos sólidos atualmente de-

vem ser desenvolvidas muito além de assuntos como apenas poluição, 

desmatamento, efeito estufa, espaço, saúde. Embora todos esses assuntos 

sejam grande relevância, é necessário que estes debates envolvam tam-

bém os temas relacionados à otimização dos recursos, estratégia, 

marketing, economia, logística, emprego, renda e cidadania.32 

De outro modo, na Economia Circular os resíduos em geral são tra-

tados como um recurso valioso; a coleta, a triagem e a reciclagem de 

produtos e materiais descartados são consideradas atividades cotidianas; 

os produtos e materiais devem ser pensados visando sua reutilização 

sempre que possível; e a transformação dos produtos em novas maté-

rias-primas ou em produtos com maior valor agregado é uma atividade 

que deve ser amplamente aplicada. Para que isto ocorra, diversos tipos 

de conceitos, tecnologias e inovações podem ser aplicados, favorecendo 

assim a criação de sistemas que sejam mais eficientes, impedindo o des-

perdício de recursos e gerando novos negócios e empregos também nas 

áreas menos favorecidas da cidade.33 

Portanto, vislumbra-se através da chamada Economia circular uma 

alternativa possível ao novo mundo nanotecnológico, inserido na chama-

da 4.ª Revolução Industrial, também da inovação, adotando assim uma 

 
31 CNI, Confederação Nacional da Indústria. Economia circular: oportunidades e desafios para a indústria brasilei-
ra. Brasília: CNI, 2018. 64 p. 

32 LAURINDO, M. A viabilidade da economia circular à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos: Lei 12.305 
de 02 de agosto de 2010. Monografia apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina como pré-requisito 
para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas. Florianópolis: 2016. 

33 LUZ, B. Economia circular Holanda: Brasil: da teoria à prática. 1. ed.  Rio de Janeiro: Exchange 4 Change Brasil, 
2017. 
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política de gestão dos materiais – e no enfoque deste artigo dos resíduos 

nanotecnológicos – fundada na sustentabilidade ambiental, preservando 

a saúde humana e ecossistema de uma maneira geral de possíveis danos 

futuros (Luhmann). A fim de embasar metodologicamente a proposta 

deste estudo, observa-se que a matriz teórica de Gunther Teubner pode-

ria viabilizar a ideia com base em sua obra Fragmentos Constitucionais. 

 

3 Dos fragmentos constitucionais de gunther teubner à regulação 

transnacional para fundamentar a necessidade da adoção da 

economia circular ao mundo nano 

 

Inexiste no momento qualquer legislação específica sobre resíduos 

nanotecnológicos e destinação final adequada. Mesmo que fosse elabora-

da uma norma originária do Poder Estatal, ela apresentaria eficácia dada 

a dinâmica e complexidade das nanotecnologias? O movimento da nano-

tecnologia é muito rápido, as descobertas sobre elas são diárias, e o que 

hoje pode ser utilizado como constatação sobre algum aspecto específico 

dela (como análise de risco ou comportamento de material), em momen-

to curto posterior já não mais pode se confirmar. Contrariando a inércia 

estatal, existem outros inúmeros instrumentos com potencial para regu-

lação, de organismos internacionais, tanto governamentais como 

privados, que auxiliariam no fornecimento de protocolos e regulações 

específicas. Tais documentos são fruto de extensos e profundos estudos 

relacionados à nanotecnologia, segurança e nanoresíduos (que será o 

foco desta investigação). Estes mecanismos autorregulatórios são a alter-

nativa jurídica viável a este nanomundo, que faz vinculação com a 

tendência de regulação transnacional. 

Inevitável o questionamento acerca da destinação final dos nanoma-

teriais ante o risco e (potencial) dano futuro ao meio ambiente e vida 

humana. A partir dos fundamentos da sustentabilidade, inserindo a eco-

nomia circular, observariam-se medidas acautelatórias e impulso à 

autorregulação. Urge que a pesquisa jurídica se insira neste contexto. 
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Esta é a missão do Direito, que precisa inserir-se no contexto de risco e 

lacuna estatal e legislativa, procurando um meio autorregulatório apro-

priado para o cenário, provendo respostas aptas a esta nova realidade. 

Portanto, o que se percebe é a clara ausência de regulação na produção 

em nano escala e seus mais diversos produtos, que vem acompanhado de 

uma intensa inserção no mercado mundial. Isto demanda a necessária 

disposição de normas com finalidade de resguardar a vida humana e 

meio ambiente.  

Necessário buscar alternativa à lacuna legislativa das nanotecnolo-

gias, vivenciado hoje nacionalmente e até mesmo em nível internacional. 

Ficar inerte, aguardando o dano se concretizar para tomar qualquer 

medida, não se mostra adequado e pertinente no cenário de complexida-

des enfrentado nesta relação entre sociedade, meio ambiente e as 

nanotecnologias. Desejável que se tome o caminho inverso ordinaria-

mente adotado no Sistema do Direito (quando se fala em preenchimento 

do suporte fático e previsão legal), vislumbrando adoção de uma (au-

to)regulação apta, atualizada e adequada às demandas e dinamicidade 

das nanotecnologias e suas características, antes mesmo de se ter certeza 

científica quanto seu risco ou não ao ecossistema. A proposta deste artigo 

é adoção de economia circular, com base na sustentabilidade empresarial 

a fim de proporcionar maior tempo de circulação dos produtos com na-

notecnologias, manejando os possíveis efeitos dos nanorresíduos que se 

originariam ainda mais com seu descarte ou ao seu fim de ciclo de vida. 

As diretrizes, protocolos ou normativas internas de agências (au-

to)regulatórias ao redor do mundo já elaboram uma comunicação com  

outros  sistemas, como o social, econômico, da ciência e até mesmo do 

Direito. A comunidade europeia e Estados Unidos utilizam-se de autorre-

gulações (elaboradas por institutos de pesquisas ou organizações 

privadas) para guiar o desenvolvimento das nanos, sua manipulação e 

comércio. Observa-se que a autorregulação dentro das organizações é 

praticada, importando analisar se a prática está devidamente acoplada 
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com os princípios de direito34. Tal acoplamento faz referência com a lição 

de Luhmann35, que defende a circularidade dos sistemas como igualmen-

te os fundamentos da economia circular funcionam. 

O objeto deste estudo, implementação da economia circular aos re-

síduos, demanda uma análise interdisciplinar, envolvendo o mundo 

jurídico e outras áreas da ciência, apropriando-se de pesquisas específi-

cas sobre nano, para então buscar alternativas adequadas a este contexto 

de risco. O trabalho é árduo, principalmente se for tomado em conta que 

o Direito ainda caminha no sentido do positivismo fechado. Trazendo a 

transdisciplinaridade e a sociedade complexa, Rocha36 afirma: 
 

Não é nada fácil analisar o Direito de um ponto de vista transdisciplinar. O 

Direito parece ser algo muito diferente da física, da Biologia, estando distante 

destas questões mais voltadas à Terra, à natureza’ de forma que tal análise 

permita abertura transdisciplinar tendo em vista a sociedade complexa.  
 

Por outro lado, encontram-se autores que defendem uma espécie de 

regulação transnacional ou global para as nanos, pois de fato se utilizam 

modelos internacionais de agências reguladoras neste contexto de regu-

lação. Conforme observa-se no artigo intitulado Transnational Models for 

Regulation of Nanotechnology, o Direito e a lei vêm brigando pelo espaço 

já delineado de autorregulações, adotadas pelas indústrias, principalmen-

te pela questão do risco. O marco regulatório é necessário; assim migra-

se para um modelo transnacional e afirma-se a adoção de regulações 

internacionais, de agências reguladoras, que já vem fazendo as vezes da 

lei estatal37:  

 
34 MARTINS, Patrícia Santos. O sistema de normas ISO e as nanotecnologias: as interfaces regulatórias e o 
diálogo entre as fontes do Direito. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2016. Disponível em: 
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/ 6206>. Acesso em: 08 jan. 2020.  

35 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. Herder: Ed. Universidad Iberoamericana, 2005. 

36 ROCHA, Leonel Severo. Sistema do direito e transdisciplinaridade: de Pontes de Miranda à Autopoiese. In: 
SANTOS, André Leonardo Copetti; STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo (Org.). Constituição, sistemas 
sociais e hermenêutica: anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado: 
anuário 2006: n. 3. Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2007. p. 181.  

37 MARCHANT, Gary E; SYLVESTER, Douglas J. Transnational models for regulation of nanotechnology. The 
Journal of Law, Medicine & Ethics, Boston, v. 34, n. 4, 2006. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1748-720X.2006.00091.x/abstract>. Acesso em: 25 jan. 2020. 
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Apesar dessas incertezas, podemos ter total confiança em um aspecto do fu-

turo da nanotecnologia - que estará sujeito a uma série de regulações. De 

certa forma, a indústria já está regulada. Alguns aspectos da nanotecnologia 

podem cair em regulamentos ou supervisão preexistentes. Decisões de finan-

ciamento também funcionam como sistemas ad hoc regulatórios, permitindo 

que algumas áreas de pesquisa floresçam, deixando outros murcharem. Re-

gulação informal e extensões de regimes regulatórios serão eventualmente 

substituídos por mais quadros regulatórios formais e direcionados que bus-

cam a cabine de riscos de nanotecnologia, promovem seus benefícios e 

temperam seus distúrbios sociais e econômicos. A regulação final será neces-

sariamente promulgada através da lei. Assim, apesar da nanotecnologia 

geralmente ter um passado irrestrito, seu futuro será, em grande parte, de-

terminado pelas escolhas legais feitas nos próximos anos. Não obstante este 

fato inegável, os estudiosos do direito de longe se juntam à briga38. (tradução 

nossa).  

 

O Direito, através do movimento estatal e legislativo, mostra-se in-

suficiente, deixando esta área tão complexa numa espécie de limbo, onde 

na verdade a seara jurídica, da maneira que vem sendo conduzida pelos 

estudiosos, não alcança a dinâmica e mecanismos necessários para pro-

ver uma lei adequada e apta a esta nova realidade. Novamente, deve o 

mundo jurídico apropriar-se de instrumentos com potencial autorregula-

tórios, que no mínimo apresentam-se em um estágio muito mais 

avançado na seara das nanotecnologias. Neste sentido observa-se a afir-

mação de Marchant e Sylvester39: 

 

A quietude da academia jurídica é, cremos, um erro. Compreender a intera-

ção da regulação e a tecnologia é uma área onde os juristas e os profissionais 

têm muito a oferecer. Na verdade, acreditamos que a lei e, em particular, os 

quadros legais (frameworks) e princípios aplicados em outras áreas do de-

senvolvimento tecnológico, podem destacar os riscos e benefícios de 

 
38 MARCHANT, Gary E; SYLVESTER, Douglas J. Transnational models for regulation of nanotechnology. The 
Journal of Law, Medicine & Ethics, Boston, v. 34, n. 4, p. 714, 2006. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1748-720X.2006.00091.x/abstract>. Acesso em: 25 jan. 2020. 

39 MARCHANT, Gary E; SYLVESTER, Douglas J. Transnational models for regulation of nanotechnology. The 
Journal of Law, Medicine & Ethics, Boston, v. 34, n. 4, p. 715, 2006. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1748-720X.2006.00091.x/abstract>. Acesso em: 25 jan. 2020. 
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regulações da nanotecnologia. Em particular, acreditamos que a experiência 

de agências reguladoras internacionais, estruturas e arranjos provarão áreas 

frutíferas de pesquisa na exploração de nanotecnologias para uma regulação 

futura. (tradução nossa). 

 

O Estado-nação por si só não dá conta das demandas atuais da soci-

edade. Surgem novas demandas, tão complexas, como no caso das 

nanotecnologias, que de maneira isolada torna-se inviável solucionar a 

complexidade que gera novos direitos dentro da sociedade, o que de-

monstra um movimento cada vez mais global, com a comunicação entre 

Estados, bem como predispõe a comunicação entre os sistemas40. Com 

maior aprofundamento quanto à insuficiência estatal, desvelando as  

interfaces entre regulação e globalização, desenvolve Teubner sua obra 

Fragmentos Constitucionais, que será a base uma das bases teóricas 

deste estudo. 

Apresentam-se claros sinais de insuficiência no Estado em sua con-

formação clássica, moderna, levando em consideração a nova realidade 

social. Não mais se adapta mais a tradicional noção de poder e soberania 

à realidade complexa e globalizada da chamada pós-modernidade. A 

questão ambiental é um tema de especial relevância num contexto de 

grande complexidade e riscos, produzido pelas decisões civilizatórias 

tomadas hoje e cujos efeitos não se pode antever. A imprevisibilidade do 

futuro, a importância das decisões são próprias da Sociedade de Risco, a 

gestão dos danos ambientais, precisam ser compreendidos para melhor 

equacionar essa relação complexa existente entre Estado, economia e 

sociedade41. Rocha, King e Schwartz42 discorrem sobre a lição de Luh-

 
40 LEAL, Daniele W. S.; ENGELMANN, Wilson. A autorregulação da destinação final dos resíduos nanotecnológicos 
(NANOWASTE): o Pluralismo Jurídico entre a gestão dos riscos e os protocolos da OECD. 1. ed. São Leopoldo: 
Karywa, 2018. v. 1 

41 WEYERMÜLLER, André Rafael. A fragmentação do projeto moderno e a necessidade de construção de um estado 
constitucional ecológico na sociedade de risco globalizada. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 8, n. 15, jan./jun. 
2011. Disponível em: <http://www.domhelder.edu. br/revista/index. php/veredas/article/view/153/166>. Acesso 
em: 15 jan. 2020. 

42  ROCHA, Leonel Severo; KING, Michael; SCHWARTZ, Germano. A verdade sobre a autopoiese do direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.  



338 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

mann43, no que tange a existência de uma sociedade global e a necessária 

inserção do Direito na busca por alternativas diversas às puramente 

normativistas:  

 

A globalização vai forçar a um outro tipo de observação que antes não havia. 

Não é que as coisas não existiam, elas não eram observadas. Então, o Direito, 

hoje, necessariamente, deve ser observado de forma diferente, não normati-

vista44.   

 

Nessa busca por uma regulação apta, é possível considerar outros 

aspectos de modelos existentes em regulação transnacional de tecnologi-

as, como o fato de ser provável que qualquer instrumento regulatório 

possa impor algum fardo sobre os usos benéficos da tecnologia, tentando 

restringir aplicativos potencialmente prejudiciais. Outro prisma é que os 

fatores de regulação podem pesar diversamente em cada nação, pois 

estas enfrentam diferentes níveis de desenvolvimento e interesses em 

uma tecnologia específica. Ademais, outra questão crítica e controversa 

em qualquer regime de regulação que está decidindo o âmbito da tecno-

logia a ser regulada, inclui quais aplicativos devem ser restritos e quais 

devem ser proibidos, e quão clara esta linha pode ser desenhada45.  

Presencia-se um movimento de aproximação global no que se refere 

à regulação das nanos, fomentando a multidisciplinaridade, aproximando 

diversas ciências e o Direito, principalmente no debate dos resíduos na-

noparticulados46:  

 

 
43  LUHMANN, Niklas. Globalization or world society: how to conceive of modern society? International Review 
of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, New York, v. 7, n. 1, 1997. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03906701.1997.9971223>. Acesso em: 12 jan. 2020. 

44  ROCHA, Leonel Severo; KING, Michael; SCHWARTZ, Germano. A verdade sobre a autopoiese do direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 34. 

45      MARCHANT, Gary E; SYLVESTER, Douglas J. Transnational models for regulation of nanotechnology. The 
Journal of Law, Medicine & Ethics, Boston, v. 34, n. 4, p. 721, 2006. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1748-720X.2006.00091.x/abstract>. Acesso em: 25 jan. 2020..  

46 CASSOTA, Sandra. Extended producer responsability in waste regulations in a multilevel global approach: 
nanotechnology as a case study. European Energy and Environmental Law Review, [S.l.], v. 21, n. 5, Oct. 2012. 
Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein. kluwer/eelr0021& div=28&id=&page=>. 
Acesso em: 20 jan. 2020. 
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Há necessidade de uma aproximação global fundado numa quadro multidis-

ciplinar regulatório, combinando Direito, ciência política, economia, ética, 

aplicando à regulação do nanowaste e levando em consideração um ‘contexto 

global multinível’ envolvendo diferentes níveis de pesquisas do Direito e polí-

tica (internacional, União europeia e nacional) que se sobrepõe, bem como o 

envolvimento de atores oficiais e atores não oficiais - partes interessadas, 

atores privados, ONGs, etc - e organizações internacionais todas envolvidas 

num processo de criação de uma futura regulação efetiva para o nanowaste. 

(tradução nossa)47. 

 

Nota-se uma interface regulatória através de um nível nacional e in-

ternacional, onde ocorre a comunicação entre diversos instrumentos de 

agências reguladoras e até mesmo organismos estatais, promovendo a 

circulação das normas estatais ou não ao redor do globo, fazendo jus ao 

importante movimento da transnacionalização vivenciada48. Propõe nes-

te sentido Shaffer49: 

 

Mais recentemente, eles provêm da intensificação da interação econômica e 

cultural transnacional, catalisando a proliferação de acordos internacionais, 

regionais e bilaterais, redes reguladoras e instituições que fomentam e pro-

movem mudanças legais e institucionais. Nós inconscientemente 

experimentamos esse transnacionalismo em nossas vidas diárias, e às vezes 

nos abraçamos. No entanto, também podemos estar preocupados com seus 

efeitos em nossa ordem social e identidades. Nossas leis e sistemas legais re-

fletem a forma como nos vemos a nós mesmos e às nossas comunidades. À 

medida que a migração da lei através das fronteiras se intensifica, podemos 

nos preocupar com isso, conforme refletido no clamor sobre citações para 

leis estrangeiras e internacionais, decisões legais em leis federais nos Tribu-

nais dos EUA. As normas jurídicas em quase todos os domínios do direito 

circulam em todo o mundo. As normas não viajam sozinhas. Elas são trans-

 
47 CASSOTA, Sandra. Extended producer responsability in waste regulations in a multilevel global approach: 
nanotechnology as a case study. European Energy and Environmental Law Review, [S.l.], v. 21, n. 5, p. 218-219, 
Oct. 2012. Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/LandingPage? handle 
=hein.kluwer/eelr0021&div=28&id=&page=>. Acesso em: 20 jan. 2020. 

48  SHAFFER, Gregory. Transnational legal process and state change: opportunities and constraints. Minnesota: 
Ed. University of Minnesota: Law School, 2010. (Legal studies research paper series. Research paper, n. 10-28). 
Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id= 1901952>. Acesso em: 20 jan. 2020.. 

49  SHAFFER, Gregory. Transnational legal process and state change: opportunities and constraints. Minnesota: 
Ed. University of Minnesota: Law School, 2010. p. 3. (Legal studies research paper series. Research paper, n. 10-
28). Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id=1901952>. Acesso em: 20 jan. 2020. 
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mitidas por atores, seja de forma instrumental ou reflexivamente. Às vezes, 

eles são codificados em tratados internacionais, seja de natureza não-

vinculativa. Outras vezes, são difundidas através de processos informais en-

volvendo redes burocráticas de funcionários públicos, redes transnacionais 

de atores como representantes empresariais, ativistas e profissionais não-

governamentais, e combinações híbridas. Ao longo do tempo, podem surgir 

diferentes ordens jurídicas transnacionais que impõem ou conferem normas 

legais que regulam determinadas áreas do direito. (tradução nossa). 

 

Atualmente existem inúmeras fórmulas que facilitam a autorregula-

ção no meio empresarial com finalidade de implantar mecanismos com 

foco na gestão ambiental, com auxílio das empresas a partir serem capa-

zes de se adequar às necessidades do desenvolvimento sustentável, a 

partir de suas próprias metas e princípios (que vai ao encontro da pro-

posta deste projeto). Tal implantação do sistema autorregularório varia 

conforme complexidade e procedimentos levando em conta o tipo de 

sistema de certificação escolhido, no caso europeu o Eco-Management 

and Audit Scheme (EMAS)50, como internacional ISO. Para proteção am-

biental a autorregulação empresarial originou-se da conscientização de 

que tal postura não deve ser somente vista sob o prisma defensivo, ape-

nas buscando soluções corretivas baseadas no estrito cumprimento da 

legislação. Passou a ser vista pelos empresários como uma necessidade, 

talvez reflexo de uma sociedade mais atenta aos efeitos danos ao meio 

ambiente, de maneira mais responsável. Esta busca por uma auto-

normatização ambiental foi iniciada pelas atividades industriais e de 

mineração, por serem mais visíveis e submetidas a controles mais rigo-

rosos51. É neste sentido que a autorregulação enquadra-se para a era 

 
50 The EU EMAS, O Esquema de Eco-Gestão e Auditoria da União Europeia (EMAS) é um instrumento de gestão 
superior desenvolvido pela Comissão Europeia para empresas e outras organizações para avaliar, relatar e melho-
rar o seu desempenho ambiental. O EMAS está aberto a todos os tipos de organizações ansiosas para melhorar seu 
desempenho ambiental. Abrange todos os setores econômicos e de serviços e é aplicável em todo o mundo. 
EUROPEAN COMMISSION. Environment. Eco-Management and Audit Scheme. What is EMAS? Brussels, 2017. 
Disponível em: <http://ec.europa.eu/ environment/emas/index_en.htm>. Acesso em: 24 jan. 2020. 

51 GOMES, Viviane Passos. Auto-regulação empresarial com instrumento de gestão ambiental na União Europeia. 
SCIENTIA IURIS, Londrina, v. 13, nov. 2009. Disponível em: <http://www.uel.br/ revis-
tas/uel/index.php/iuris/article/view/4000/3486>. Acesso em: 12 jan. 2020. 
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nanotecnológica, principalmente se atentos aos resíduos que vão se acu-

mulando no ecossistema sem qualquer medida precaucional. 

 

3.1 Perpassando a matriz teórica de teubner: como os fragmentos 

constitucionais podem auxiliar na adoção da economia circular às 

nanos?  

 

Ante o cenário acima apresentado, do movimento necessário por 

parte do Direito para alcançar uma alternativa a estas novas complexida-

des, como é o caso já da autorregulação e das regulações transnacionais, 

importante trazer ao estudo os fundamentos de Gunther Teubner, dando 

enfoque à lição Fragmentos Constitucionais52, o qual apresenta novas 

categorias de compatibilização da atuação local e transnacional, a fim de 

adaptar nas organizações de base nanotecnológica. 

Antes de demonstrar ideias iniciais desta última obra, importante 

apresentar a evolução do pensamento de Teubner pela linha temporal 

abaixo: 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nas obras de Teubner 

 

 
52 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 
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Teubner53, desde sua primeira obra conhecida no Brasil, entende 

que a convergência de expectativas pode ser estimulada com a “[...] in-

trodução voluntária de mecanismos de regulação [...]” que permitem 

adentrar “No domínio de uma regulação da coevolução, onde sistemas de 

negociação intersistêmicos são desenhados com o objetivo precípuo de 

compatibilizar mundividências e expectativas convergentes”54. Percebe-se 

uma nova visão de compatibilizar o Direito às novas complexidades e 

demandas. 

Ademais, possível a ligação da autorregulação dos resíduos no se-

gundo momento de sua doutrina, ressaltando quando Teubner55 diz que 

“[...] o direito global só pode ser interpretado adequadamente por meio 

de uma teoria do pluralismo jurídico e de uma teoria das fontes do direi-

to, correspondentemente concebida em termos pluralistas”. Menciona 

ainda o Teubner56 o surgimento de direitos em decorrência do atual esta-

do e desenvolvimento social em nível mundial, com o advento da 

globalização, enfatizando que uma teoria do pluralismo jurídico deve 

passar a vislumbrar possibilidades de ajustar o foco de direito de grupos 

para direito dos discursos, razão pela qual, entende que uma teoria de 

fontes do direito, na atualidade, deve então passar a: 

 

[...] concentrar a sua atenção em processos ‘espontâneos’ de formação do di-

reito que compõem uma nova espécie e se desenvolveram - 

independentemente de um direito instituído pelos Estados individuais ou no 

plano interestatal - em diversas áreas da sociedade mundial57. 

 
53 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Tradução de José Engracia Antunes. Lisboa: Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 1989. p. 125.  

54 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Tradução de José Engracia Antunes. Lisboa: Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 1989. p. 125.  

55 TEUBNER, Gunter. A Bukowina global sobre a emergência de um pluralismo jurídico transnacional. Impulso, 
Piracicaba, v. 14, n. 33, p. 11, 2003. Disponível em: <http://livrozilla.com/ doc/1623775/a-bukowina-global-sobre-
a-emerg%C3%AAncia-de-um-pluralismo>. Acesso em: 15 jan. 2020.  

56 TEUBNER, Gunter. A Bukowina global sobre a emergência de um pluralismo jurídico transnacional. Impulso, 
Piracicaba, v. 14, n. 33, 2003. Disponível em: <http://livrozilla.com/doc/1623775/a-bukowina-global-sobre-a-
emerg%C3%AAncia-de-um-pluralismo>. Acesso em: 20 jan. 2020. 

57 TEUBNER, Gunter. A Bukowina global sobre a emergência de um pluralismo jurídico transnacional. Impulso, 
Piracicaba, v. 14, n. 33, p. 11, 2003. Disponível em: <http://livrozilla.com/doc/1623775/a-bukowina-global-sobre-a-
emerg%C3%AAncia-de-um-pluralismo>. Acesso em: 20 jan. 2020. 
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Analisando Teubner, Rocha58 afirma que o sistema jurídico deveria 

aprender a transformar novos fatos sociais em fatos juridicamente rele-

vantes, nos quais absorveria a variedade desestruturada de sistemas. 

Nesse ponto, destaca que Teubner59 retomou uma questão apontada 

rapidamente por Luhmann60 no final do livro Direito da Sociedade, que é 

a policontexturalidade. Esta se torna, em um mundo onde o direito é 

fragmentado em um pluralismo em que o Estado é apenas mais uma de 

suas organizações, um referente decisivo para a configuração do senti-

do61. 

O sistema do Pluralismo Jurídico, no qual se reforça a importância e 

utilização de normas informais, de outras esferas e organizações, resol-

vendo-se assim o problema de ausência de normas estatais, que na atual 

sociedade pós-moderna sequer resolveriam as demandas dotadas de 

complexidade: 

 

O pluralismo jurídico fascina os juristas pós-modernos, que não se preocu-

pam mais com o direito oficial do Estado centralizado e suas aspirações de 

abstração, generalidade e universalidade. É na ‘lei do asfalto’ das grandes ci-

dades norte-americanas ou no ‘quase direito’ das favelas do Brasil, nas 

normas informais das culturas políticas alternativas, na colcha de retalhos do 

direito das minorias, nas normas dos grupos étnicos, culturais e religiosos, 

nas técnicas disciplinares da ‘justiça privada’ e, ainda nos regulamentos in-

ternos de organizações formais e redes informais que se encontram todos os 

ingredientes da pós-modernidade: o local, o plural, o subversivo. A diversi-

dade dos discursos fragmentados e hermeneuticamente fechados pode ser 

identificada por meio de numerosos tipos informais de regras, geradas quase 

 
58 ROCHA, Leonel Severo. A produção sistêmica do sentido do direito: da semiótica à autopoiese. In: STRECK, Lenio 
Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan (Org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado: anuário 2008: n. 5. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado; São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2009. 

59 TEUBNER, Gunther. Direito, sistema e policontexturalidade. Apresentação: Dorothee Susanne Rüdiger. 
Introdução: Rodrigo Octávio Broglia Mendes. Piracicaba: Ed. UNIMEP, 2005. 

60 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. Herder: Ed. Universidad Iberoamericana, 2005.  

61 ROCHA, Leonel Severo. A produção sistêmica do sentido do direito: da semiótica à autopoiese. In: STRECK, Lenio 
Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolzan (Org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado: anuário 2008: n. 5. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado; São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2009.  
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independentemente do Estado e operando em várias esferas informais. O 

pluralismo jurídico descobre, assim, no ‘lado obscuro’ do direito soberano, o 

potencial subversivo dos discursos reprimidos. As mais diversas quase-

normas informais e locais são tidas como supllément ao moderno ordena-

mento jurídico oficial, formal, centralizado. Exatamente esta ambivalência, 

esse caráter dúplice, faz o pluralismo jurídico tão atraente aos olhos dos ju-

ristas pós-modernos62. 

 

Desta forma, possível observar a evolução da doutrina de Teubner, 

que por último trouxe a defesa do livro Fragmentos Constitucionais, que 

poderiam fundamentar a compatibilização da atuação local e transnacio-

nal das organizações de base nanotecnológica. Percebe-se em Teubner o 

profundo comprometimento na aproximação do Direito com os desafios 

intrínsecos ao desenvolvimento de uma sociedade moderna63, que no 

contexto das nanotecnologias, é a visão adequada para tentar dirimir esta 

lacuna de regulação, buscando a efetiva gestão do risco nanotecnológico. 

Pelo entendimento do autor, observa-se que nas últimas décadas 

surgiram formas globais de coordenação e decisão jurídica para além do 

Direito internacional público, com tendência para a transnacionalização, 

de maneira que o Direito deve se compatibilizar com “novos espaços 

jurídicos” da sociedade global, e de que maneira o arcabouço jurídico-

conceitual deverá ser aprimorado para compreensão desta evolução soci-

al64. 

A fundamentação seria baseada na observação das constituições não 

estatais no âmbito transnacional a partir da perspectiva jurídica, inovan-

do no sentido de constituições setoriais transnacionais parciais, 

sistematicamente ligando às teorias sociológicas da globalização e do 

constitucionalismo social65. De outro modo, já no segundo capítulo da 

 
62 TEUBNER, Gunther. Direito, sistema e policontexturalidade. Apresentação: Dorothee Susanne Rüdiger. 
Introdução: Rodrigo Octávio Broglia Mendes. Piracicaba: Ed. UNIMEP, 2005. p. 81. 

63 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016.Prefácio. 

64 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 

65 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 
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obra Fragmentos constitucionais Teubner estabelece um novo pano de 

fundo histórico, onde é possível ver de que forma a globalização modifi-

cou a situação, com novos papeis assumidos pelas constituições sociais 

parciais na constelação transnacional de política direito e sistema social 

parcial66. 

Traz ainda o questionamento sobre a coordenação entre um plura-

lismo constitucional. Outro aspecto importante é que anteriormente 

tratava-se de liberação de energias do poder político do Estado Nacional e 

suas limitações. Entretanto, atualmente trata-se de liberar energias soci-

ais diferentes, especialmente perceptíveis na economia, na ciência, na 

tecnologia, medicina etc. Tais energias são, hoje, liberadas em espaços 

sociais além do Estado Nacional67. Observa-se problemas em espaços 

transnacionais e fora do sistema político institucionalizado, nos setores 

privados da sociedade mundial68. 

Nas palavras de Teubner: 

 

Atualmente seus fundamentos sofreriam com a erosão causada, por um lado, 

pela unificação europeia e pelo surgimento de regimes transnacionais; e, por 

outro, pelo deslocamento dos processos políticos de poder para as mãos de 

atores coletivos privados69. 

 

Na esteira deste entendimento é possível inserir as atuais dificulda-

des pertinentes às nanotecnologias, pois não se trata de possíveis danos 

(futuros) ao meio ambiente ou vida humana à setores regionalizados do 

ecossistema. Qualquer impacto será causado num espaço transfronteiri-

ço, ultrapassando a ideia de demarcação geográfica ou regional. 

 
66 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 

67 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 

68 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 

69 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016.p.25 
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Defende Teubner que a sociologia constitucional também afeta e 

modifica outros sistemas parciais autônomos da sociedade mundial, 

sobretudo na economia global ciência e tecnologia, sistema educacional, 

novos meios de comunicação em massa e serviços de saúde70. 

Nesta esteira é possível relacionar a área das nanotecnologias ao 

que Teubner menciona a respeito dos problemas de ordenação da socie-

dade, como da igreja, economia, os quais não poderiam ser tratados 

como problemas de legislação ordinária, mas sim como problemas de 

uma “constituição social”71. O mundo “nano”, suas demandas e princi-

palmente a questão de resíduos não devem ser tratadas se forma 

“ordinária”, como se uma legislação ordinária conseguisse obter êxito e 

viesse a suprir os questionamentos da área jurídica. Por outro lado, ques-

tiona o problema do constitucionalismo fragmentado na nova sociedade 

globalizada, que de certa forma vai ao encontro da complexidade da au-

sência regulatória das nanos, pois nesta seara a autorregulação já vem 

sendo aplicada, bem como seguidas regulações transnacionais: 
 

As atividades econômicas, científicas, pedagógicas e médicas, dentre outras 

atividades sociais, devem se submeter à proposições normativas da constitui-

ção estatal? Ou devem as instituições sociais desenvolver, de forma 

autônoma, suas constituições próprias?[...]Paralelamente, à luz das análises 

empíricas e programas normativos, levanta-se a seguinte questão: a que são 

direcionadas as constituições sociais parciais?à regulação estatal de âmbitos 

sociais parciais, à proteção de sua autonomia, à equiparação de processos de-

cisórios sociais com os da política, ou ainda, à politização autônoma de 

instituições sociais?72   

 

Ademais, discorre o autor que na sociedade globalizada, no cenário 

transnacional, os atores sociais não apenas participam de processos polí-

ticos de poder de global governance, mas também estabelecem por conta 

 
70 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 

71 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016, p. 43 

72 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016.p.32 
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própria regimes globais autônomos fora do âmbito da política institucio-

nalizada, que podem converter facilmente em atores políticos, passando 

a influenciar na tomada de decisões políticas73. 

Observando o nanomundo, percebe-se que os atores privados, por 

meio de organizações internacionais privadas, ao instituírem protocolos 

ou instrumentos com potencial regulatório, acabam se enquadrando 

neste mesmo movimento constitucional, no setor transnacional, pois 

uma vez que se tornam regimes autônomos, facilmente acabam tomando 

lugares dentro das instituições estatais, influenciando na tomada de deci-

são no que tange à políticas ambientais e regulatórias. 

Com a situação da globalização, verifica-se uma alteração nos sujei-

tos transnacionais, regimes, organizações e redes. A globalização significa 

que a diferenciação funcional primeiro realizada na Europa e na América 

do Norte passa a abarcar todo o globo terrestre, e que possivelmente os 

sistemas parciais passam a se interligar, ao redor no mundo74.  

 

Suas comunicações transfronteiras são organizadas, ainda hoje, por meio de 

relações internacionais agregadas. Processos jurídicos e políticos genuínos, 

nos quais as comunicações se interligam diretamente em nível mundial, sem 

levar em conta a intermediação de Estados Nacionais, formam-se gradual-

mente. Relações políticas internacionais [..]são substituídos apenas 

lentamente por processos políticos e jurídicos transnacionais75.  

 

Notadamente há confluência entre o novo movimento jurídico no 

campo das nanotecnologias e a lição de Teubner, pois as regulações são 

elaboradas por organizações autônomas (em grande parte), difundidas 

no meio institucional que se apropria destes sistemas autônomos regula-

tórios,  e tais sistemas autônomos acabam se expandindo ao redor do 

globo, perfazendo um processo jurídico transnacional. 

 
73 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 

74 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016. 

75 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016.p.91 
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Por fim, deixa-se a inquietação elaborada na doutrina, promovendo 

a interface com a governança global das nanos (que não possui seguran-

ça na estrutura jurídica), ligada à globalização e fragmentação da 

sociedade global, onde Teubner refere: 

 

Quais sujeitos constitucionais conseguirão lidar com a nova problemática na 

globalização – a fragmentação da sociedade global, a perda de formalidade de 

suas estruturas jurídicas, assim como novas formas globais de controle e a 

questionável legitimidade da novideira global governance?[...]Surgirão ou-

tros modelos transnacionais em seu lugar – regimes, organizações formais, 

redes, acumulações, configurações, constelações ou conjuntos?76 

 

E mais, ainda observa-se a noção de  hierarquia normativa,  como 

as soft law e hard law. A hard law é a instituída pelos Estados, já normas 

empresariais internas seriam forma de soft law que expressam autono-

mia provada, mesmo não sendo reconhecida genuinamente como norma 

jurídica. Em oposição a esta tradicional hierarquia, observam-se os Codes 

of Conduct transnacionais, de normatividade que não se enquadram em 

categorias usuais. Nestes codes é possível observar a inversão da hierar-

quia entre regulamento estatal e regulamentos provados. Afirma 

Teubner que “agora as normas do mundo de Estados são apenas soft 

law, ao passo que se fortalece a mera regulamentação privada das em-

presas transnacionais como hard law”.77 

 

Mas sendo ou não direito: os codes internos das empresas são para os atores 

envolvidos imediatamente vinculantes, dotados de sanções eficazes, as quais 

são aplicadas por departamentos de compliance instituídos com esta finali-

dade. Formam um sistema fechado, não estatal, de validade normativa, o que 

é, em si, hierarquicamente elaborado.[...]Portanto, seu fundamento de vali-

dade é produzido por ela mesma, em normatizações constitucionais próprias, 

que submetem normas empresariais internas -as quais julgam comporta-

 
76 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016.p.95 

77 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016.p.100 
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mentos conforme code – a um processo no qual são julgadas à luz de code 

constitucional78.  

 

Portanto, a obra de Teubner pode servir de fundamento teórico pa-

ra o objeto de estudo deste artigo, pois a adoção da Economia Circular, a 

partir da sustentabilidade empresarial, acompanha o movimento trans-

nacional apresentado pelo autor, onde normas privadas instituídas por 

atores privados (organizações privadas) são expandidas e adotadas ao 

redor do mundo, na confluência da globalização, e paralelamente se or-

ganizam constituições sociais próprias que regem a sociedade e os 

demais sistemas. 

 

4 Conclusão 

 

A recente quebra de paradigma do poder das novas tecnologias vem 

despertando uma preocupação iminente no que tange à proteção do meio 

ambiente, incluindo-se a vida humana, chamando atenção para o desen-

volvimento das nanotecnologias. Elas estão inseridas no cenário da 

denominada Quarta Revolução Industrial79. Observa-se a difusão e con-

sumo dos mais diversos produtos elaborados em escala nano, trazendo 

as promessas de benefícios impressionantes. Atualmente enfrentam-se 

novos desafios, que ultrapassam as barreiras dos laboratórios, atingindo 

as incertezas científicas e riscos no que se refere aos impactos no meio 

ambiente e vida humana. Num cenário de incertezas, onde enfrenta-se 

uma série de novas ameaças, necessário dedicar-se momento atual, ado-

tando medidas sustentáveis e precaucionais, a fim de não deixar que a 

lacuna científica sobre efeitos das nanotecnologias sejam uma aceitação 

para o desenvolvimento irresponsável. Precisa-se salvaguardar agora a 

geração presente e futura, com fundamento em Ost, quando afirma que 

 
78 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. Marcelo Neves et. 
al.(Coord). São Paulo: Saraiva, 2016.p.101-102 

79 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradutor Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 
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“Por aí se vê que a construção do presente, justa medida dos tempos 

misturados, é uma questão de responsabilidade80”. 

Face às novas complexidades enfrentadas, principalmente no tema 

das nanotecnologias e resíduos, o Direito precisa se reformular, abordar 

caminhos alternativos para construir novos cenários. No caso da propos-

ta deste estudo, verifica-se possível a adoção da economia circular para 

desenvolvimento das nanotecnologias, que ainda se adequa à sustentabi-

lidade exigida neste contexto. O movimento dos saberes, da interconexão 

de conhecimento, da adoção de normas informais, da ligação entre ciên-

cias e comunicação entre sistemas diversos é a alternativa para promover 

esta construção jurídica. E economia circular pode ser reforçada pelo 

mecanismo autorregulatório, viável frente às complexidades e dinamici-

dade da era nanotecnológica. O movimento estatal, através de processo 

legislativo, não acompanha o “tempo”(fazendo uma alusão à Ost) dos 

nanomateriais e sua interação com o ecossistema. 

Vislumbra-se o movimento de novos atores globais com papel im-

portante na elaboração de mecanismos autorregulatórios, os quais 

poderiam ser adotados (ou validados) pelo Estado. Mas enquanto a inér-

cia estatal permanece, as autorregulações podem ser adotadas pelas 

indústrias e novos protagonistas no cenário das nanotecnologias, como 

verdadeira gestão de risco, iluminado pelo Princípio da Precaução. Ganha 

lastro teórico e fundamentos a adoção destes instrumentos com potencial 

regulatório a partir dos Fragmentos constitucionais de Teubner, que já 

aponta para a necessidade de flexibilização do Direito desde o pluralismo 

jurídico, que indica outras formas e fontes, validando regulações de fora 

do sistema do Direito, possibilitando a validação destes marcos autorre-

gulatórios como regulação apta para o enfrentamento da complexidade 

das nanotecologias.  

Portanto,  a obra de Teubner pode servir de fundamento teórico pa-

ra este objeto de estudo, pois a adoção da Economia Circular, a partir da 

sustentabilidade empresarial, acompanha o movimento transnacional 

 
80  OST, François. O tempo do direito. Tradução: Maria Fermanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 432. 
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apresentado pelo autor, onde normas privadas instituídas por atores 

privados (organizações privadas) são expandidas e adotadas ao redor do 

mundo, na confluência da globalização. 

Ainda, os instrumentos com potencial regulatório por estas institui-

ções elaboradas, podem ser inseridos dentro das  próprias organizações 

estatais, que vêm se apropriando destas regulações na falta de instru-

mentos jurídicos clássicos, tendo em vista a ausência de estrutura dentro 

dos Estados. Assim, os códigos privados acabam se lançando em nível 

global, recebendo a devida validação. Neste sentido, a proposta de eco-

nomia circular, fundada na sustentabilidade empresarial vai ao encontro 

da validação de Teubner, onde seria viável a adaptação da utilização local 

de autorregulação,  pois os sistemas próprios de regulação estão fazendo 

as vezes das instituições estatais, dando eficácia e valor aos seus próprios 

protocolos ou instrumentos regulatórios, que assim possível relacionar 

ao codes por Teuber citados.  
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Evolução do direito e iconic turn 

 

Clarice Gonçalves Pires Marques 1 

 

 

1 Introdução 

 

A complexidade dos tempos atuais coloca diversos desafios para os 

mais variados campos do conhecimento. Psicologia, Filosofia, Sociologia 

são apenas alguns exemplos de áreas que se debruçam sobre a pesquisa 

dos impactos produzidos pelo advento do avanço das tecnologias de in-

formação, redes computacionais, internet, inteligência artificial e outros 

elementos que acompanham estas inovações.  

Tais tecnologias combinadas com formas de expressão como as ma-

nifestações de artes visuais, incluindo utilização de imagens, cinema, 

televisão, plataformas de streaming produzem modificações nas formas 

como a sociedade se relaciona, produz novos artefatos de comunicação, 

modifica a linguagem modos de pensar e estar no mundo, gera novas 

espécies de conflitos. Essas mudanças podem ser identificadas desde o 

espaço privado onde se desenvolvem as relações entre pais e filhos/as até 

os espaços institucionais públicos estatais ou não.  

Exemplifica-se a primeira situação com a seguinte cena: no ambien-

te doméstico, crianças de tenra idade que, em outros tempos estariam 

brincando com blocos de montar ou qualquer outro brinquedo, compar-

 
1 Doutoranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Bolsista CAPES/PROEX. 
Mestra em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Graduada em Direito e 
Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Contato: cpmarques@edu.unisinos.br  e claricepires-
marques@gmail.com. 
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tilhando este momento com pais, outros adultos ou outras crianças, des-

lizam seus minúsculos dedos sobre telas de tablets e celulares, 

acompanhando atentamente imagens que ainda não conseguem decodi-

ficar, apartadas da socialização com o outro. A segunda situação 

exemplifica-se através da veiculação de notícias falsas (inclusive acompa-

nhadas por imagens, fotos, etc), ou também chamadas de fakenews, 

sobre decisões estatais ou fatos, veiculadas nas redes sociais como Face-

book, Instagram, Twitter ou WhatsApp, difundidas para milhões de 

pessoas em uma fração de segundos, alterando destinos políticos e jurídi-

cos. 

Diante deste contexto, também o Direito, enquanto campo do co-

nhecimento, inicia um movimento no sentido de compreender estes 

fenômenos e seus reflexos, o que pode ser identificado pelo esforço teóri-

co de Thomas Vesting no sentido de reunir Teoria do Direito e Teoria da 

Comunicação para analisar os meios de comunicação como Pre-Adaptive 

Advances para evolução do Direito na hipercomplexidade que se vivencia 

atualmente. Inegável que todos estes fenômenos colocam novos desafios 

para o Direito, exigem respostas rápidas e configuração dinâmica do 

sistema jurídico, muitas vezes revelado como inadequado e obsoleto nos 

moldes em que está estruturado. 

Diante das considerações apresentadas a questão que se coloca é: 

em que medida a iconic turn contribui para a evolução do Direito? Para 

atender ao objetivo geral de responder em que medida a iconic turn con-

tribui para a evolução do Direito foram estabelecidos três objetivos 

específicos, quais sejam identificar o que se compreende por evolução do 

Direito; perquirir no que consiste a iconic turn; e por fim observar as 

conexões entre a evolução do Direito e a iconic turn. A hipótese aventada 

é a de que a iconic turn impacta diretamente na evolução do Direito por 

se tratar de meio de comunicação visual.  

O presente estudo trata-se de pesquisa qualitativa, cujo método em-

pregado é o pragmático-sistêmico privilegiando a observação de segunda 

ordem, concretizada através da técnica exploração bibliográfica e docu-
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mental. Justifica-se a investigação atentando-se para a relevância de dis-

cutir acerca da evolução do Direito diante dos novos desafios 

apresentados pelos avanços tecnológicos e a hipercomplexidade contem-

porânea. Demonstra também sua importância como texto exploratório, 

podendo, futuramente, servir de subsídio para novas discussões sobre o 

assunto. 

 

2 Uma concepção acerca da evolução do direito 

 

A questão que se pretende responder tem como base de suas refle-

xões o capítulo sete (o qual encerra a obra), denominado Evolução, do 

livro intitulado “Teoria do Direito: uma introdução”, de autoria de Tho-

mas Vesting (2015), publicado no Brasil em 2015, o qual foi objeto de 

exposição oral no Seminário de Qualificação Sistemas Sociais e Direito, 

ministrado pelo Prof. Dr. Leonel Severo Rocha, no Programa de Pós-

Graduação em Direito, área de concentração Direito Público, na linha de 

pesquisa Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização.  

Deste modo, a fim de privilegiar a leitura e compreensão do texto 

indicado e da temática em si, se orbitará em torno das proposições do 

autor no que tange à sua abordagem sobre Evolução do Direito, eventu-

almente trazendo alguma contribuição de outros autores no mesmo 

sentido. A análise de Thomas Vesting (2015) sobre este aspecto está divi-

dida, de forma didática, em quatro tópicos: I - História do Direito; II - 

História Evolutiva do Direito (Weber); III - Teoria da Evolução, onde 

observa acerca da Teoria da Evolução e Teoria dos Sistemas; e IV - Meios 

de Comunicação como pre-adaptive advances, no qual explora a conexão 

entre Teoria da Evolução e Teoria dos Meios de Comunicação, oralidade 

primária e uso da escrita, impressão e meios de comunicação eletrônicos 

e computadores. A seguir faz-se um apanhado das ideias do autor no 

referido capítulo, acima indicado.  
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2.1 A evolução do direito a partir das lentes teóricas de Thomas 

Vesting 

 

Thomas Vesting (2015) constroi uma cadeia argumentativa, que, de 

forma didática, possibilita o entendimento da relação que estabelece 

entre Evolução do Direito e Meios de Comunicação. Seu ponto de partida 

é a História do Direito, a qual surge inicialmente com um viés acrítico, 

passando posteriormente a analisar pontos fundamentais da História 

Evolutiva de Max Weber. Em sequência, aponta para a relevância da 

reunião entre Teoria da Evolução e Teoria dos Sistemas em Niklas Luh-

mann (2011; 2016), discutindo como este filão teórico abriu espaço para a 

união da Teoria do Direito, em seu aspecto evolutivo, com as modernas 

redes computacionais. Acerca da História do Direito o autor delimita seu 

conceito ao referir que a mesma pode ser entendida como “[...] a descri-

ção da transformação e da evolução do Direito, dentro do tempo 

histórico, a ‘trajetória do Direito’ desde os primórdios até o presente’ 

[...]” (VESTING, 2015, p. 263).  

No entanto, deixa claro desde logo, que a noção de história do Direi-

to naturalizada no século XIX, marcada pela ideia de evolução linear e 

contínua de uma razão jurídica redundante em si mesma já não é mais 

adequada ou vigente, embora ainda exista uma organização cronológica 

que compila o material jurídico em grandes épocas da história mundial. 

Alude que “O tema central continua sendo a modificação do Direito em 

um espaço de experiência da história, concebido como ‘trajetória’ - algu-

mas vezes também como ‘corrente’ ou ‘fluxo’ [...]” (VESTING, 2015, p. 

263). Contudo, pondera que essa postura da História do Direito talvez se 

trate de uma forma paliativa de tratar o paradoxo entre a continuidade 

(entendida como identidade) e a evolução (entendida como diferença), 

nas palavras do autor.   

O que Vesting (2015) nos coloca é que desde o final do séc. XIX a 

história do Direito vem tentando desdobrar esse paradoxo num conceito 

que fixa a evolução histórica do direito como centro da pesquisa e não a 
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sua compilação, tal qual como “cultura da memória” ou notícia narrativa, 

presente desde tempos remotos. Comenta que uma nova perspectiva da 

história do direito só é possível na Idade Moderna, depois de se entender 

o tempo como momento, de ter iniciado uma temporalização do presen-

te, que garantiu que se compreendesse o tempo histórico como sucessão 

de eventos entre passado e futuro e não apenas um passado eternamente 

contínuo. 

Discorre que na atualidade a história do Direito oscila entre uma 

história dogmática do Direito Civil Romano - de caráter autossuficiente - 

e uma história do Direito de orientação histórico social, com isso, houve 

desdobramento da área em variadas vertentes de pesquisa, sem que se 

tenha encontrado uma resposta sobre seu futuro ou unidade. Afirma que 

a Escola Romanística colocou a história do Direito como componente 

sustentador do Direito e que, em especial, se sobrelevou o interesse gené-

tico-histórico pelo direito romano, sempre subordinado a interesses 

sistemático-construtivistas no interesse estabelecer uma dogmática his-

tórica do Direito e a validade dos projetos de sistematização. De tal modo, 

outras culturas jurídicas foram preteridas e abordadas por poucos pes-

quisadores. (VESTING, 2015) 

Thomas Vesting (2015) indica que uma saída para o atual estágio da 

história do Direito poderia ser uma maior abertura do Direito para inda-

gações teoricamente asseguradas, tal como se estabeleceu na história 

evolutiva do Direito de Weber, bem como na moderna teoria da evolução 

de Luhmann (2016). Com isso, apresenta um caminho para superar essa 

dualidade, ou quem sabe até se possa falar em aporia, em que se colocou 

a história do Direito, pois entende que as respostas existentes não podem 

ser definitivas no que tange ao futuro e unidade da disciplina. 

No que se refere à história evolutiva de Weber, Thomas Vesting 

(2015) nota a passagem de uma história do direito rudimentar, dogmáti-

ca ou histórico-social, para uma história evolutiva do Direito em que 

Weber parte de questões teoricamente asseguradas como a busca por: a) 

encadeamento entre circunstâncias intrajurídicas e extrajurídicas que 
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conduziram ao Direito moderno; b) racionalismo específico da cultura 

ocidental; c) evolução da legalidade interna própria dos diversos orde-

namentos produzida apenas no ocidente (soberania racional; economia 

capitalista; ciência natural autônoma; direito racional moderno).  

Deste modo, Weber2  desenvolveu uma tipologia simples no qual o 

núcleo está na evolução do formalismo no direito, dividido em dois ní-

veis. O primeiro nível é composto pelo formalismo empírico, adstrito a 

características externas, trabalha com fórmulas e rituais – uma assinatu-

ra ou uma conduta simbólica. Vesting (2015) exemplifica falando da legis 

actio (envolvia o processo das ações com fórmulas padronizadas, oposto 

do princípio da substanciação do pedido – qualquer equívoco da fórmula 

implicava em perda do recurso); a mancipatio (que era espécie de trans-

missão de propriedade de escravos em que o novo proprietário pegava o 

escravo e pronunciava palavras) e na atualidade exemplifica com o con-

sentimento expresso dos nubentes. O segundo nível é integrado pelo 

formalismo jurídico lógico e seu núcleo são enunciados, o positivismo e 

racionalidade metodológica.3 

O autor segue, trazendo como relevantes contribuições de Weber na 

identificação de três fases que levaram à evolução racional formal do 

Direito do ponto de vista histórico: a) o surgimento do pensamento jurí-

dico a partir da experiência artesanal, como aprendizado empírico do 

Direito; b) o pensamento jurídico como resultado do aprendizado teórico 

em Escolas de Direito especiais, na forma de elaboração racionalmente 

sistemática; c) o aprendizado do Direito ocorria em escolas eclesiásticas. 

Outros pontos levantados por Vesting foram os de que Weber identificou 

que a instituição de uma jurisdição contínua permitiu o surgimento da 

expertise jurídica; caracterizou o típico pensamento jurídico empírico na 

escola inglesa e o pensamento jurídico-teórico científico na formação 

 
2 Em Weber o Direito liberal moderno chamava-se Direito “Racional”, um Direito determinado por seu caráter 
formal. O Direito é formal/ racional quando suas operações se consideram, sob aspecto jurídico-material e proces-
sual, apenas características típicas, gerais e inequívocas (VESTING, 2015). 

3 O contraponto destas duas categorias é que onde o formalismo empírico foi determinante a       evolução do 
direito se limitou a casuística e jurisprudência dos precedentes enquanto o formalismo jurídico lógico resultou no 
direito moderno ou racional formal (VESTING, 2015). 
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universitária da Europa Continental (Faculdade de Bolonha); vontade de 

estatuição e a relação estado poder são outros elementos que proporcio-

naram evolução.  

Ainda neste esforço exploratório da história evolutiva weberiana, 

destaca a posição central do direito civil romano, não tanto por seu con-

teúdo, mas por seus esquemas e formas de pensamento rígidos. Weber 

atestava o caráter analítico do Direito romano já na sua fase primitiva – 

argumentação que leva à religião. Vesting (2015) encerra esse item apon-

tando algumas aporias da pesquisa de Weber, ou seja, destaca os pontos 

positivos sem perder de vista as fragilidades como o fato de que sobres-

timou a participação política e do Estado na formação do Direito, 

subestimou a capacidade do Common Law em oferecer respostas e não 

superou a problemática do modelo epigenético de esclarecimento. 

Ao adentrar no terceiro item de seu capítulo sétimo, Vesting (2015) 

indica como caminho para ultrapassar as aporias da história evolutiva do 

Direito a observação da Teoria da Evolução. Com isso pondera que o 

estudo de Weber sobre a história cultural comparada serve de base para 

a moderna Teoria da Evolução na medida em que não adota um conceito 

de História linear, mas sim utiliza em suas análises ideias de desconti-

nuidade e não linearidade, o que coincidindo neste ponto, evitando a 

noção de evolução em uma direção determinada. 

O autor passa a tratar no subitem deste tópico sobre da união da 

Teoria da Evolução à Teoria dos sistemas, ressaltando que este esforço 

foi/é empreendido nos escritos de Niklas Luhmann (2011; 2016), Günter 

Teubner (1989; 2016) e Marc Amstutz, cujo objetivo é evitar as impreci-

sões de conceito e concepção a partir da combinação entre as duas 

teorias (VESTING, 2015). Destaca que a percepção de evolução de Weber 

é diferenciada dos três teóricos acima citados, pois estes utilização o ter-

mo evolução afinado com Charles Darwin, considerando o esquema 

triplo variação, seleção e estabilização, mas não como algo transladado da 
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Biologia para o Direito, ou utilização de uma analogia, mas sim adequado 

à demanda que pretende atender.4  

Quando Vesting (2015) apresenta este subitem, nos mostra um no-

vo estágio de sofisticação para pensar a Evolução do Direito, pois ressalta 

pontos positivos como o fato da Teoria da Evolução se concentrar na 

reconstrução de condições evolutivas gerais favoráveis à evolução do 

Sistema (Pre-adaptive advances); a formulação da relação entre evolução 

do Direito e evolução da sociedade com exatidão e precisão; e a ideia de 

que na evolução trata-se sempre de diferença e adaptação na relação 

entre sistema e ambiente - importando verificar em que pontos o sistema 

jurídico reage à evolução concomitante de outros sistemas e em que pon-

tos ele é permeável a progressos evolutivos da língua, meios de 

comunicação, saber, etc. 

No segundo subitem destinado à autonomia do Direito, Vesting 

(2015) afirma que ainda que se tente isolar a questão sobre o início do 

Direito e evitar uma primeira diferença, como fez Luhmann (2016), se 

coloca a questão sobre como a diferenciação do direito veio a acontecer 

em uma determinada  via da evolução do Direito. Luhmann (2016) en-

tende o direito romano como autônomo, enquanto todas as outras 

culturas jurídicas não foram além das estruturas jurídicas indissociadas 

de religião, adivinhação e retórica, como a cultura islâmica por exemplo. 

É neste momento que o autor pontua algumas imprecisões na teoria 

luhmanniana, pois comenta que em um primeiro momento a Teoria dos 

Sistemas de Luhmann (2011) tomou por base a teoria da diferenciação 

funcional de Parsons e que foi desenvolvida nos moldes da sociedade 

moderna, contudo, se levar em conta a autopoiese comunicativa, codifi-

cação binária e observação de segunda ordem é praticamente impossível 

desconsiderar o Direito Civil Romano como autônomo desde os últimos 

 
4 Vesting (2015) ilustra a aplicação do esquema triplo ao mencionar que no passado o conceito de reunião era 
interpretado no sentido amplo, mas com o surgimento de novos tipos de manifestação de divertimento, como era a 
“Love Parade”, o Tribunal Constitucional Alemão se deparou com uma situação alterada e a busca de novas 
possibilidades de lidar com esse tipo de manifestação diferente (isso é variação); Em uma decisão, a manifestação 
de divertimento é excluída do conceito de reunião (seleção). Em decisões posteriores a jurisprudência se consolida 
(restabilização). 



Clarice Gonçalves Pires Marques | 367 

 

anos da República. E reforça, por outro lado, que o espaço público de 

Roma era definido por convenções sociais e não pelo Direito Civil, sendo 

impossível estabelecer uma diferenciação funcional. 

Destas observações Vesting (2015) conclui que: a) O Direito Civil 

Romano poderia ser denominado como primeiro sistema jurídico autô-

nomo, mas isso não o torna um sistema funcional socialmente 

diferenciado; b) é totalmente possível conceber novas formas de interde-

pendência social, inclusive mecanismos inéditos de sobreposição entre 

sistemas, uma lógica de interconexão, formações híbridas, mundos in-

termediários daí resultantes, que não podem ser reproduzidos pelo filão 

teórico diferencial da Teoria dos Sistemas de Luhmann (2011). 

Dito isso, o autor sob exame parte para um outro patamar, o qual 

define seu campo de interesse, pois no tópico IV vai costurando a ideia de 

meios de comunicação como pre-adaptive advances e inicia explorando a 

conexão entre a Teoria da Evolução e Teoria dos Meios de Comunicação. 

Aduz para tanto que a moderna pesquisa teórico-evolutiva utiliza o es-

quema tripartite e busca esclarecer como a evolução do Direito é 

dependente da sociedade global ou como Direito e fatores extrajurídicos 

se concatenam. Ele cita três conceitos fundamentais nesta busca que são 

co-evolução, pre-adaptive advances e aquisições evolutivas5, esclarecendo 

no que consiste cada um deles. 

Contudo, o conceito mais relevante para evidenciar a relação entre 

Teoria da Evolução e Teoria dos Meios de Comunicação é o de pre-

adaptive advances, posto que coloca a importância dos meios de comuni-

cação para a evolução do Direito em evidência. Vesting (2015) identifica 

um nexo entre evolução do Direito e meios de difusão da comunicação: 

língua falada, escrita, impressão e os meios de comunicação eletrônicos, 

afirmando ainda que os meios de comunicação desempenham dupla 

função para o Direito: como meio e como memória. Daí em diante, o 

 
5 O entendimento é o de que quando se trata da dependência evolutiva recíproca de sistemas autopoiéticos, de 
sistema econômico e de sistema jurídico fala-se de “co-evolução”; quando se trata de condições sociais globais da 
possibilidade de alterações estruturais não programadas do Direito, impôs-se o conceito de “Pre-Adaptive Advan-
ces”; e quando invenções se tornam soluções para problemas temos o conceito de “Aquisições Evolutivas”. 
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autor, passa a dar suporte para sua concepção teórica argumentando sua 

tese com a exposição de três eventos que configuram pre-adaptive ad-

vances fundamentais para a Evolução do Direito. São elas: a) a oralidade 

primária e o uso da escrita; b) a impressão; c) o advento dos meios de 

comunicação eletrônicos e computadores (VESTING, 2015). 

Ao explorar estes fenômenos como pre-adaptive advances Vesting 

(2015) sopesa que na fase da oralidade primária a língua e o saber assu-

mem caráter fortemente formulativo, baseado na repetição contínua dos 

mesmos formulários de palavras, ou seja, ocorre uma repetição ritual. 

Resulta disso que nesse primeiro momento há materiais regulatórios 

comuns, mas não existem estímulos evolucionistas para a constituição de 

reservas de saber especificamente jurídicas sobre materiais regulatórios, 

ocorrendo somente a ratificação semântica dos mesmos. 

A invenção e emprego da escrita tornou possível fixar e explicitar o 

material regulatório comum de modo durável. O que gerou considerável 

aumento da complexidade do Direito. Possibilitou construção de enunci-

ados e a forma se/então – programa condicional. Outro salto evolutivo 

diz respeito ao fato de que na cultura oral, escrever o material regulatório 

tinha a função de eliminar controvérsia, mas do ponto de vista teórico-

evolutivo gerou-se um paradoxo. A escrita para finalidades jurídicas não 

eliminou toda e qualquer polêmica, mas gerou uma nova diferença: “sen-

tido literal” X “espírito da lei” (VESTING, 2015). 

Vesting (2015) acusa duas vias evolutivas neste âmbito. A primeira 

via se estabelece devido a escrita possibilitar a transição da coerência 

ritual para a textual, mas sem perder de vista que necessita de interpre-

tação oral complementadora. A segunda via se refere à evolução de 

ideias, com o aprimoramento da gramática devido à evolução do saber 

filosófico da dialética platônica, marcando o surgimento da “Iuris Pru-

dentia”, Responsa e literatura doutrinária. Avançando, o autor refere o 

papel fundamental da impressão, pois a mesma, enquanto pre-adaptive 

advances possibilita um salto na evolução do Direito (aumento de com-

plexidade) na medida em que oportuniza a unificação de diversos 
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conhecimentos sob a ideia de “sistema”, a concretização do ideal metodo-

lógico, noção de unidade interna e avanço do positivismo. Intermediado 

pelo código sistemático ou pelo ato jurídico baseado na completude e na 

perfeição, o pensamento sistemático-jurídico-positivista migrou também 

para o nível operacional do sistema jurídico (VESTING, 2015). 

Por fim, dando fecho ao capítulo sétimo de sua obra e no elenco de 

fenômenos que entende como basilares na evolução do Direito tendo 

como elemento central a comunicação, o autor ingressa em considera-

ções acerca dos meios de comunicação eletrônicos e computadores como 

promotores de aumento de complexidade no Direito. Ele ressalta que a 

ideia de que a expertise jurídica seria sintetizada essencialmente através 

dos manuais se manteve até bem avançado o século XX, mas o cresci-

mento da importância de codificações, coletâneas de decisões dos 

tribunais superiores e revistas especializadas (manual sistemático) per-

deu sua primazia midiática no fim do séc. XIX (VESTING, 2015). 

Ao questionar as consequências da invenção do computador para a 

evolução futura do Direito o autor explica reconhecendo que a Internet é 

um “computador gigante”, “um sistema de informação complexo que se 

auto organiza, no qual não ocorre uma transmissão central de dados”, a 

Teoria do Direito também deverá deslocar para primeiro plano a repro-

dução de sistemas contínua, dinâmica, não hierárquica e em forma de 

rede (VESTING, 2015). Thomas Vesting (2015) aposta em uma Teoria do 

Direito que se aproprie de uma arquitetura aberta, conexionista e que se 

apresenta como hipertexto horizontal de temas e distinções, no qual o 

teste da combinação entre diferenças diversas substitui a fundamentação 

de todas as afirmações do sistema em uma única operação inicial que 

seria o Princípio.  

Resumidamente poder-se-ia dizer como resultado de suas teoriza-

ções o autor coloca as seguintes proposições: a) meios de comunicação 

como fator determinante para a evolução do direito; b) oralidade, escrita, 

impressão e computadores/sistemas de informação como pre-adaptive 

advances, promotores de aumento de complexidade do Direito e, portan-
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to, evolução do Direito; e c) o abandono da ideia de uma arquitetura 

sistema/ambiente (nos moldes luhmannianos), tento em conta uma 

arquitetura aberta, complexa, heterárquica, conexionista, híbrida e alta-

mente dinâmica como possibilidade para avanço na Teoria do Direito. 

A trajetória empreendida até aqui, englobando o resumo do capítulo 

referido, cimenta uma base para que se possa responder a pergunta de 

pesquisa ao final do trabalho, pois situa o/a leitor/a no tema e demonstra 

o que o autor em questão está a afirmar, ou seja, que a comunicação (nas 

formas mencionadas) é condição (pre-adaptive advances) de aumento de 

complexidade do Direito, motor de sua Evolução, então, por que não 

pensar também em comunicação visual? A seguir, buscar-se-á compre-

ender no que consiste a iconic turn, para ao final acolher ou refutar a 

hipótese levantada para o presente estudo.  

 

3 Iconic turn: desvendando o fenômeno visual 

 

As imagens acompanham a história da humanidade, anteriores até 

mesmo à própria escrita, são encontradas desde os primórdios da arte 

rupestre, com a reprodução de cenas do cotidiano pré-histórico, como a 

caça de animais, até os meandros da mais moderna criação holográfica e 

a criação de realidades visuais em três ou quatro dimensões. Objeto de 

estudos da História da Arte, Comunicação Filosofia, Sociologia, Antropo-

logia e outras áreas, o papel da imagem passou a ser questionado a ponto 

de se falar sobre uma ciência da imagem, portanto, convém, a seguir, 

fazer este resgate acerca de como a imagem toma espaço no estudo das 

humanidades e como pode tomar parte nos estudo sobre evolução do 

Direito. 

 

3.1 Noções acerca da iconic turn  

 

Emmanuel Alloa (2019) inicia a exemplificação da iconic turn ao 

mesmo tempo em que lança um questionamento acerca da mesma cons-
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tituir-se como um novo paradigma. Para tanto, o pesquisador recorda 

determinado fenômeno que observou. Conta que, em uma década resta-

ram modificadas as políticas de trânsito de Nova York através da 

substituição de caixas com luzes de tráfego amarelas com a mensagem 

walk/dont’walk, utilizadas para a organização do trânsito, desde os anos 

de 1950.  

Refere que ao longe as caixas eram reconhecíveis e passavam uma 

mensagem inquestionável aos pedestres de como deveriam comportar-se 

diante de suas determinações. Desta forma:  

 

Andar ou não andar: o imperativo maniqueísta deixava pouco espaço para 

questionamentos e exercia uma forma de coerção dominadora na mente de 

qualquer pedestre, mas não de todos, como se percebia eventualmente. Isso 

porque, entre as multidões de visitantes globais da cidade, muitos que não 

estavam familiarizados com o inglês eram incapazes de entender a mensa-

gem, por mais inconfundível que ela parecesse às mentes dos locais. (ALLOA, 

2019, p. 93) 

 

Ou seja, o campo da linguagem, mostrou-se insuficiente para que 

pessoas que não compartilhavam deste código, no caso o idioma inglês, 

cumprissem a coerção determinada pela mensagem walk/dont’walk, 

sendo necessário elaborar outra forma de transmitir esta mensagem com 

a finalidade de atingir também aqueles/as que não dominavam o idioma. 

A solução encontrada pelas autoridades foi substituir as caixas que conti-

nham a mensagem escrita por novas caixas com pictogramas, ao final 

dos anos de 1990. A palavra walk foi substituída pela imagem de um 

pedestre de perfil e dont’walk por uma mão virada para frente, equiva-

lente ao gesto de “pare” dos agentes de trânsito (ALLOA, 2019). 

Alloa (2019) afirma que atualmente a sociedade experimenta um 

momento de profundas modificações nos modos de comunicação e que 

houve uma mudança completa, no exemplo citado, do texto para o picto-

grama, da linguagem para a imagem, nas palavras do autor. Observa que 

muitos asseguram esta é uma era visual, moldada por imagens e com 

isso assevera que:  
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[...] parece incontestável que nossas vidas estejam determinadas atualmente 

pela visualidade e seus anteparos em um nível inimaginável até pouco tempo 

atrás. Por outro lado, o pensamento contemporâneo (filosofia, teoria, crítica) 

parece não estar ainda perfeitamente armado para confrontar uma realidade 

que não pode ser interpretada com base em um texto ou (para dizer o 

mínimo) entendido como uma de suas extensões. (ALLOA, 2019, p. 93) 

 

Analisando as considerações do autor citado, é possível pensar que, 

de fato, emergiu um novo paradigma, o qual transcende o campo textual 

gerando uma comunicação mais extensiva ou diferenciada, não compor-

tada pelos diferentes códigos linguísticos escritos e inacessíveis para um 

sem número de pessoas, fornecendo amplo material de pesquisa e de 

significação. Outro exemplo, o qual traz a imagem como “algo” é trazido 

por Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior (2019). Este exem-

plifica essa corporificação/materialização da imagem com fato ocorrido 

em novembro de 2017, em São Paulo, em frente ao SESC Pompeia. O 

pesquisador descreve a seguinte cena: 

 

[...] em meio a bandeiras do Brasil e pessoas empunhando cruzes com gritos 

xenófobos, uma boneca de bruxa com a foto de Judith Butler, filósofa norte-

americana, foi queimada na frente do Sesc, no exato dia da conferência mi-

nistrada pela intelectual, que também era uma das organizadoras do evento. 

O episódio mostrava a sobreposição de uma atual figura feminina de desta-

que à ameaçadora imagem de bruxa, em um ato que retomou perseguições 

misóginas do passado e atualizou a caça às bruxas no século XXI a partir de 

uma ação iconoclasta. A boneca reificava a filósofa por meio de sua foto e es-

tava ali para construir uma alteridade: ela (boneca-Butler) era a outra 

(mulher- feminista-queer-bruxa-estrangeira), como ficou registrado pelas 

câmeras dos celulares dos presentes. Montou-se uma inesperada emboscada 

para o olhar misógino que ali protestava: a boneca-alteridade-mulher era 

uma imagem, uma alteridade reconhecida por seus usuários. Reconhecer a 

imagem como “alteridade” é o deslocamento fundamental da chamada “vira-

da visual”. (SANTIAGO JÚNIOR, 2019, p. 3, grifo do autor) 

 

Basicamente Santiago Júnior (2019) trata em seu texto sobre o re-

conhecimento da “alteridade” como deslocamento da virada visual, bem 
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como sobre as origens dos termos iconic turn e pictorial turn. O autor 

comenta, ainda que, se trata de objeto de estudo de diversos profissionais 

como antropólogos, historiadores, e dentre estes vários, pelos comunicó-

logos, partindo de estudos sobre imagem e história.6 Tais estudos têm 

sido empreendidos desde os anos de 1990 e, pontualmente, os termos 

surgem na Alemanha e nos Estados Unidos da América, respectivamente. 

Especificamente foram elaborados em 1994, de modo que a pictorial turn 

seria uma resposta à iconic turn (FERREIRA, 2019). 

 

3.1.1 A iconic turn de Boehm 

 

No referido período, Gottfried Boehm se colocou frente a alguns 

questionamentos, por exemplo, se a imagem constituiria um novo para-

digma, em caso afirmativo, que paradigma seria esse e o que seria uma 

imagem? Boehm, historiador e filósofo, foi orientado por nada menos 

que Gadamer (grande nome da virada linguística na hermenêutica filosó-

fica), e empreendeu esforços teóricos no sentido de desvelar uma virada 

icônica, tal como ocorreu na primeira metade do século XX, com a virada 

linguística. O termo iconic turn está atrelado à noção de Ciência da Ima-

gem proposta pelo alemão (SANTIAGO JÚNIOR, 2019). De acordo com 

Boehm (1981, p. 124-125), conforme citado por Santiago Júnior (2019, p. 

9):   

 

O olho percebe uma ligação, não um signo, e nem mesmo uma figura. A liga-

ção permite perceber aquilo que se vê enquanto tal, e isso funda uma relação 

elementar que chamaremos diferença icônica. O que explica porque uma 

imagem é um medium, um tipo de “linguagem”, isto é, um sistema autôno-

mo de significação (não figura, espelho da realidade, não um invólucro 

espacial de coisas, não uma série de signos, etc.). [...] A separação (a diferen-

ça) dos elementos que se encontram sobre a superfície da superfície em si 

 
6À parte as polêmicas sobre a adequação da noção de cultura visual às épocas pré-fotográficas,

 
sua importância 

advém do debate no início dos anos 1990 que usou da metáfora absoluta da “virada” – adjetivada “pic-
tórica/icônica” – como chave interpretativa do deslocamento epistemológico produzido pelas noções de imagem e 
olhar em diferentes campos das humanidades. (SANTIAGO JÚNIOR, 2019, p. 6) 
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mesma produz uma tensão (a diferença icônica) que reporta o olhar do ob-

servador (o seu senso de tempo) à sua essência (isto é, ao “sentido”). 

Importante reter que é o fato de que o simples elemento da superfície (por 

exemplo um ponto) descreve uma relação que em todo caso é um ponto-

tempo e um ponto-espaço juntos (Grifo do autor).  

 

A diferença icônica é um elemento central na pesquisa de Boehm 

sobre a história da filosofia, pois conforme explica Santiago Júnior 

(2019), mantinha interesse em entendimentos sobre imagem desenvolvi-

dos por vários filósofos do século XX. Com respeito a isso, o mesmo autor 

elucida que Boehm encontrou em Merleau-Ponty “[...] um pensamento 

no qual as tensões – que Boehm tematizava via tradição da herme-

nêutica, da Bildwissenschaft e a da ‘pura visibilidade’– desembocavam em 

uma matriz filosófica da ‘virada icônica’.” (SANTIAGO JÚNIOR, 2019, p. 

9, grifo do autor). Aprofundando-se na ideia de iconic turn Boehm pro-

põe um encaminhamento pró-imagens, considerando que o pressuposto 

de que o mundo seria definido pela linguagem não se sustenta diante 

inequívoca ação da imagem sobre o humano, postulando que “[...] a 

experiência da imagem definia a cognição humana e social tanto quanto 

a linguagem.” (SANTIAGO JÚNIOR, 2019, p. 13)  

Boehm leciona que as imagens produzem afetos e conhecimento, 

são matrizes de afetos, ultrapassam saberes e discursos, não podendo ser 

compreendidas como veículos de conteúdo semântico/ideal, pois é preci-

so analisa-las pela sua intensidade, o que não pode ser delimitado por 

categorias ou semiótica. (SANTIAGO JÚNIOR, 2019). Portanto, cabe refe-

rir que, na perspectiva dos estudos do filósofo/historiador alemão  

 

Instrumento/forma de conhecer/conhecimento/consciência e matriz de afe-

to, a imagem define formas próprias e sensoriais do mundo que emergem 

singularmente em interminável jogo com a linguagem. A virada icônica tor-

nou óbvia a premência da indagação filosófica, histórica e psicológica de sua 

importância. Ela produz uma revisão não apenas do presente, mas de todo o 

passado cognitivo da humanidade, demandando a reescrita da história por 

meio daquilo que, talvez, se pudesse chamar de uma antropologia histórica 

das imagens. A virada icônica é, portanto, o processo de reconhecimento da 
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importância do imaginal na constituição das relações das pessoas com as coi-

sas e entre si; um ganho heurístico que permite a recondução da 

hermenêutica das imagens não à velha interpretação de objetos dotados de 

sentidos a serem “descobertos”, mas também a uma dêixis e interpretação do 

mundo em sua complexidade icônica, valorizando formas complexas de afe-

tos, presenças e significações das coisas-imagens (Grifo do autor).  

 

Portanto, a imagem assumiu uma importância nunca antes explo-

rada, pois se desloca de reprodução de uma realidade ou imaginação para 

uma entidade corporificada e autônoma capaz de mobilizar o humano 

cognoscitivamente e afetivamente produzindo afeto e conhecimento. E é 

nesta atmosfera de emergência de um novo paradigma, em 1994, que se 

iniciam também os estudos norte-americanos sobre a imagem ou picto-

rial turn, como mencionado anteriormente, os quais são entendidos por 

alguns pesquisadores/as como uma resposta elaborada por William John 

Thomas Mitchell à Gottfried Boehm. 

 

3.1.2 A pictorial turn de Mitchell 

 

William John Thomas Mitchell trilhou caminho diferente de Boehm, 

pois enquanto o alemão se debruçava sobre questões como a fusão da 

hermenêutica e fenomenologia da imagem enquanto ciência da imagem, 

o norte-americano preocupou-se com o impacto da virada linguística e 

do pós-estruturalismo nos contexto anglo-saxão (SANTIAGO JÚNIOR, 

2019). Sua investigação localizava a imagem como algo a mais do que 

códigos, como parte de práticas sociais e culturais. Ferreira (2019) co-

menta que Mitchell trabalhava a ideia de imagem como uma 

corporificação, algo, equiparado a um ator no palco e identificada como 

um ser com desejos. De acordo com a anotação de Alloa (2019), Mitchell 

define que as imagens oscilam entre o status de paradigma e de anoma-

lia. Isso se justifica porque  

 

Se, de fato, a virada icônica pode ser exemplificada em uma mudança tecno-

lógica que produz um aumento de artefatos visuais, mas não modifica a 
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teoria que os descreve, a imagem não pode ter outro status que não o de uma 

anomalia; uma espécie de objeto híbrido, viciado por uma arrogância consti-

tutiva que impede a sua colocação particular dentro das formas consagradas 

de conhecimento, a meio caminho entre uma ontologia do objeto e uma se-

miótica do signo. (ALLOA, 2019, p. 93-94, grifo do autor) 

 

Neste sentido, ressalta as fragilidades dos campos de estudo em 

descrever e teorizar sobre as imagens, visto que não se encaixavam na 

tradicional categoria da linguagem escrita. Nesta busca não foi encontra-

do consenso pois alguns pesquisadores entendem a imagem como ente 

autônomo e outros como ícone que está atrelado a um texto (ALLOA, 

2019). Outra questão que diferencia os estudos de Mitchell e Boehm é o 

fato de que o norte-americano não parte da filosofia, mas sim dos estu-

dos literários. Sua tese de doutoramento tratava sobre a relação entre 

texto e imagem na obra de William Blake, sendo este seu ponto de parti-

da.  

Mitchell afirmava que as ilustrações criadas pelo poeta, em conjunto 

com o texto, geravam sentimentos, tensões que se afastavam do texto, 

pois a devido às suas especificidades ganhavam vida própria. A tese do 

pesquisador sobre a poesia de Blake “[...] refletia acerca da independên-

cia entre imagens e poesia e das possibilidades que emergem da 

interconexão entre ambas de maneira a ampliar o campo poético como 

campo dialético entre visível e enunciado, entre palavra e imagem.” 

(SANTIAGO JÚNIOR, 2019, p. 16). 

Ferreira (2019) explica que a virada pictórica norte-americana teve 

como foco as mídias de massa, metodologias pós-linguísticas e pós-

semióticas, além disso, comenta que Mitchell utiliza abordagens antropo-

lógicas, psicológicas e filosofantes, sobre o desejo ao estudo da imagem, 

nas palavras da pesquisadora. A mesma destaca que Mitchell igualou as 

imagens ao próprio corpo humano, como um ser com desejos, sendo a 

compreensão de desejos como pulsão de vida ou de morte advindas da 

psicanálise, propondo que as imagens sejam analisadas em sua comple-

xidade e paradoxalidade. Corroborando com a ideia pode-se dizer que  
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A resistência do ícone à linguagem permite articular os níveis sociais de 

construção ideológica, contemplando campos de ação éticos e políticos. Se o 

defeito da iconologia clássica estava na repressão da imagem pelo texto, seu 

princípio permanece estável na medida em que a nova iconologia, como 

crítica ideológica, é uma prática que aponta a sutura incompleta entre ima-

gem e texto. Para Mitchell, textos e imagens demandam-se mutuamente 

como alteridade e complemento. A iconologia almejaria, neste sentido, de-

monstrar que as imagens acontecem como o “outro” do texto – uma 

proposta adequada aos tempos de virada pictórica, porque não nega a re-

lação base com a textualização das imagens ou o poder imaginal e imagético 

dos textos, mas permite localizar as formas de relação entre ambos. O prin-

cípio mais ousado do conceito cunhado por Mitchell foi o de que a virada 

pictórica ocorreria como uma ansiedade para com as imagens, em uma re-

lação direta com o espaço público. Na coletânea Picture theory o autor tenta 

demonstrá-lo por meio de investigações das obras de William Blake, Robert 

Morris, Spike Lee, Oliver Stone e tantos mais. Existiriam diferentes temati-

zações das imagens no espaço público, e a virada pictórica seria um 

diagnóstico sobre práticas plurais da relação com as imagens. A nova epis-

temologia visual, que daria origem no mundo acadêmico aos visual studies, 

seria apenas um componente dessa ansiedade pictórica em geral. 

(SANTIAGO JÚNIOR, 2019, p. 21, grifo do autor). 

 

O movimento empreendido por Mitchell elucida esta caracterização 

da imagem como corpo/ente/alteridade que se conecta ao texto, que se 

relaciona mutuamente com ele sem fundir-se com as palavras, revelando 

novo horizonte de existência e compreensão das imagens e contribuindo 

para o desenvolvimento de inúmeros estudos posteriores. Santiago Jú-

nior (2019) explica que Boehm e Mitchell entendem sua iconic turn e 

pictorial turn como sinônimas, pois não estariam ligadas ao mundo aca-

dêmico, mas sim aos tratamentos culturais aplicados às imagens. Além 

disso, ambos percebem que estes fenômenos são anteriores aos anos 90 e 

abrem mão de um pioneirismo, pois a “virada” antecede o período de 

sistematização disciplinar. Nesse sentido parece produtivo transcrever a 

elaboração do autor ao dizer que  
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Segundo Boehm, o modernismo de certa forma fez a virada antes da filoso-

fia, mas fora nesta – e na história da arte – que uma nova epistemologia 

começou a se consolidar. Para Mitchell, a “verdadeira” mudança estaria na 

relação pública com a produção de imagens, na reação às imagens existentes, 

bem como os discursos e tropos de reação e produção das imagens estariam 

no centro do problema. Isso significaria que a virada visual é uma tomada de 

consciência prática da sociedade sobre a produção de imagens. A teoria con-

temporânea e os estudos visuais seriam apenas a “face disciplinar” dessas 

reações. (SANTIAGO JÚNIOR, 2019, p. 29, grifo do autor). 

 

A “virada” seja como movimento cultural, seja como sistematização 

acadêmica, tem muito a contribuir para o desenvolvimento de estudos no 

âmbito das humanidades. Santiago Júnior (2019) afirma que “a virada à 

imagem” possui potência heurística, nas palavras do próprio pesquisa-

dor, para investigar fenômenos da vida pública, identificar como as 

pessoas mobilizam as imagens e como as fazem existir e/ ou viver, con-

siderando a iconic turn ou pictorial turn como catalizador das vivências 

sociais. Não é objetivo do presente texto aprofundar-se demasiadamente 

no estudo da “virada”, mas tão somente fornecer um panorama auxilian-

do a compreender sobre o que se trata e qual o papel das imagens na 

comunicação, ao que se pode mencionar que é um elemento robusto, 

tanto quanto ou mais do que a própria língua escrita, apontada por 

Thomas Vesting (2015) como pre-adaptive advances na evolução do Di-

reito. Portanto, a seguir tratar-se-á exatamente desta conexão, entre 

imagens e evolução do Direito. 

 

4 Conexões entre a evolução do direito e iconic turn 

 

De acordo com Vesting (2015), a escrita teve papel fundamental no 

aumento de complexidade do Direito, produzindo, desta forma, Evolução. 

Também, no mesmo sentido, a impressão, meios de comunicação eletrô-

nicos e computadores. Então o que dizer da reunião de todos estes 

elementos em conjunto com as análises proporcionadas pela iconic turn? 

Se pesquisadores como Gottfried Boehm comentam acerca da necessida-
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de de rever a História das Artes, por que não seria coerente rever tam-

bém a História do Direito, ou refletir sobre seu devir tendo em conta a 

hipercomplexidade7 de um mundo “hiperconectado” e dinâmico? 

 

4.1 Evolução na contemporaneidade “informático-imagética” 

 

Diante de todas as modificações sociais, políticas e econômicas que 

atravessaram os períodos enfrentados por Thomas Vesting (2015) em 

seu capítulo sétimo, com a reflexão acerca da História Evolutiva de We-

ber, as compreensões evolutivas de Luhmann (2011) na reunião entre 

Teoria dos Sistemas e Teoria da Evolução, bem como em sua própria 

análise acerca da Teoria da Evolução e Teoria dos Meios de comunicação, 

poder-se-ia questionar se o processo evolutivo do Direito (enquanto au-

mento de complexidade do próprio Direito) alcança a complexidade e 

indeterminação imposta pela globalização. De acordo com Leonel Severo 

Rocha:  

 

[...] tem-se hoje, em plena forma de sociedade globalizada, ainda, uma teoria 

jurídica originária da modernidade presa à noção de Estado e norma jurídica. 

O principal autor que melhor representa toda essa concepção juridicista é 

Hans Kelsen. É assim, uma teoria datada que tem como pressuposto teórico, 

epistemológico, o normativismo, que vai, como se sabe, se difundir por todo 

o ocidente como matriz teórica representante do Direito da modernidade. 

Dessa maneira, quando se ingressa nessa nova forma de sociedade, que tam-

bém se poderia denominar de transnacionalizada, ou pós-moderna, o 

problema é o fato de que qualquer perspectiva mais racionalista ligada ao 

normativismo e ao Estado se torna extremamente limitada. (ROCHA, 2013b, 

p. 14) 

 

Importa aludir ao alerta importante que Rocha (2013a) realiza, pois 

destaca o fato de que não se pode manter ingenuamente uma noção de 

 
7 “O grande problema do jurídico na atualidade é como pensar o Direito, como operar com o Direito neste período 
de grandes transformações pelo qual se passa, nesta forma de sociedade que muitos chamam, por uma questão de 
comodidade, de globalização. Examinar o Direito dentro da globalização implica relacioná-lo com a complexidade, 
com todos os processos de regulação e diferenciação social que estão surgindo.” (ROCHA, 2005, p. 185). 
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racionalidade fundada no ideal kelseniano, pois o mesmo não comporta 

as transformações contemporâneas que exigem respostas velozes e di-

versificadas, portanto, não dogmáticas do Direito. Leonel Severo Rocha 

(2005), na mesma esteira de pesquisadores como Teubner (1989) e Ves-

ting (2015) analisam a necessidade de um olhar que comporte um 

sistema jurídico heterárquico, divergente da tradicional perspectiva hie-

rárquica, a qual não dá conta da hipercomplexidade atual.  

A respeito disso, Rocha (2009) explica que está surgindo uma nova 

cultura jurídica nas sociedades complexas e que a lógica de empresas de 

informática, biogenéticas, questões ecológicas geram uma hipercomple-

xidade que exige autopoiese de maneira desenfreada (desesperadamente, 

nas palavras do teórico), sendo necessário que a produção de irritações 

no sistema do Direito ultrapasse a lógica da organização estatal e da 

Constituição. Desse modo todos os caminhos indicam a urgência de aber-

tura do Direito para outras possibilidades de autorreprodução 

autopoiética, o que possivelmente só ocorra a partir de outro salto evolu-

tivo no Direito. 

Resgatando colocações de Thomas Vesting (2015) sobre a Evolução, 

repisa-se que a noção de Pre-Adaptive Advances está atrelada a condições 

sociais globais da possibilidade de alterações estruturais não programa-

das no Direito. A imagem em conjunto com as redes de informação e 

meios eletrônicos podem constituir Pre-Adaptive Advances. Contudo, 

Vesting (2015) menciona diretamente a questão da virada icônica, ao 

citar Richard Sherwin (2000), constatando que o diagnóstico da transi-

ção visual é demasiado insuficiente, embora seja evidente a sequência de 

eventos que apontam para a iconic turn. Pondera que: 

 

Sherwin ilustrou a invasão da cultura popular visual no Direito americano 

como exemplo da adoção das construções realistas dos filmes no tribunal do 

júri. Além disso, é previsível que o computador irá aprender e adaptar os 

modos operacionais das atividades lesgislativa, administrativa e judicante, 

uma evolução que pode ser identificada, no plano da administração, nos re-

centes avanços do eletronic government e do “Direito administrativo 

informacional”. Mas a tese da transição visual não é convincente, na medida 
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em que  à ascensão dos meios de comunicação visuais e do computador são 

associados cenários esquemáticos de degradação da cultura jurídica concei-

tual, diagnósticos de uma visualização do pensamento jurídico, de uma 

“abundância de imagens” em que a “cultura escrita” do Direito corre o risco 

de se afogar. O Direito sempre operou através da conexão entre meios de 

comunicação diferentes; remeta-se aqui, mais uma vez, aos negócios jurídi-

cos formais do antigo Direito romano, como a mancipatio ou stipulatio, que 

serviram como modelo para o tipo weberiano do formalismo empírico. E - 

como nos ensina Wittgenstein - a impressão é justamente um modo de ver 

que consiste em enxergarmos os nexos”. (VESTING, 2015, p. 316, grifo do 

autor). 

 

Ao mesmo tempo em que se identifica a imagem (que por si é um 

meio de comunicação) e os meios de comunicação eletrônicos/redes de 

informática como instrumentos de visualização do pensamento jurídico, 

se verifica também um temor de ruína da cultura jurídica, um medo de 

que isto se sobreponha e dilua a cultura escrita que integra o pensamento 

jurídico. No entanto, é necessário ter em mente que transformações velo-

zes, em geral, produzem receio de aniquilamento completo e substituição 

do que já é conhecido e estabelecido, no entanto, o próprio Vesting (2015) 

comenta que o Direito sempre operou através de conexões entre diferen-

tes meios de comunicação.  

O que se pretende dizer é que possivelmente, com base na reflexão 

do autor, esse receio seja um equívoco, pois a lógica que se estabelece na 

atualidade gera uma situação paradoxal na teoria do Direito eis que a 

mesma segue tendo como fonte genuína o livro, o qual não pode ser 

substituído por artigos ou filmes, porém, não tem como ignorar que o 

saber acadêmico concorre com outros meios de comunicação audiovisu-

ais de massa e com o computador (VESTING, 2015). Ainda nesse sentido: 

 

A teoria do Direito deveria apropriar-se de uma arquitetura aberta, conexio-

nista e apresentar-se como “hipertexto horizontal” de temas e distinções, no 

qual o teste da combinação entre diferenças diversas substitui a fundamenta-

ção de todas as afirmações do sistema em uma única operação inicial, o 

princípio. Se a teoria do Direito apresentará essa arquitetura conexionista 

exclusivamente através da letra impressa e de textos [...], ou também por 
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meio de imagens, é uma questão secundária. (VESTING, 2015, p. 316, grifo 

do autor). 

 

Disso se depreende que assim como a virada linguística demonstrou 

relevância para o Direito, também a virada icônica apresenta caminhos 

para aumento de sua complexidade. A seguir abre-se um pequeno “pa-

rêntese” para comentar acerca disso, tendo em conta a análise das 

matrizes teóricas conforme investigado por Leonel Severo Rocha (2013a). 

 

4.1.1 As matrizes teóricas do Direito e a influência das “turns” 

 

As matrizes teóricas do Direito são didaticamente enumeradas e 

classificadas por Rocha (2013a), de acordo com a forma que trata os 

paradoxos8 do Direito. Em primeiro lugar cita-se a matriz analítica, ca-

racterizada pelo normativismo, pelas teorizações de Hans Kelsen (2000), 

Norberto Bobbio (2006) e a Lógica Deôntica, situando-se como uma 

teoria que busca ocultar os paradoxos a partir de uma ideia de Direito 

puro, com intuito de evitar riscos e gerar segurança (ROCHA, 2005). Em 

segundo lugar destaca-se a matriz Pragmático-Hermenêutica, cujos prin-

cipais teóricos são Herbert Hart (2009), Ronald Dworkin e Jürgen 

Habermas, marcada por conceber os paradoxos como constitutivos do 

Direito, tratando-se de uma Epistemologia dos Paradoxos, constatando-

os, mas sem solucioná-los. E, por fim, a Matriz Sistêmica de Niklas Luh-

mann (2016), a qual procura utilizar os paradoxos de forma criativa 

delineando uma Epistemologia (Des)paradoxizante (ROCHA, 2005).  

Dito isso, neste percurso, pode-se afirmar com tranquilidade que a 

virada linguística tem lugar na constituição da Teoria do Direito e na 

influência sobre suas bases considerando a matriz hermenêutica de Hart, 

Dworkin, Habermas, Raz.  Conforme bem define Rocha (2005, p. 99) “A 

tese do Direito como instituição social significa que o Direito é um fenô-

 
8 Rocha (2013b, p. 22) leciona que “Os paradoxos surgem quando as condições de possibilidade de uma operação 
são também as condições de impossibilidade. [...] O paradoxo somente é visível para um observador de segunda 
ordem, metaobservador que indica os pontos onde as distinções se aplicando a si mesmas se impossibilitam”.  
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meno cultural constituído pela linguagem.” e segue ao afirmar que Hart 

utilizou a linguística para privilegiar o uso da linguagem normativa para 

se compreender a normatividade do Direito. 

Outrossim, aponta-se isso para demonstrar que, assim como a vira-

da linguística influenciou as matrizes teóricas do Direito, não há motivos 

para duvidar que a virada icônica, enquanto algo que vezes é entendido 

como complemento da linguagem ou transcendente a ela, também está a 

influenciar e manter-se como elemento de aumento de complexidade do 

Direito. Ressalte-se que não se pretende neste momento realizar uma 

análise profunda das matrizes, o que poderia ser objeto de outro estudo, 

mas tão somente identificá-las para relacioná-las com as “turns” linguís-

tica e icônica. No entanto, de toda a forma, ao debruçar-se sobre a 

construção de Rocha (2005) acerca da matriz pragmático-sistêmica ob-

serva-se que:  

 

A teoria dos sistemas de Luhmann procura explicar a sociedade como siste-

ma social. É importante nesta matriz epistemológica demonstrar-se que 

certos elementos básicos tornam possíveis distintas formas, entre infinitas 

possibilidades, de interação social. Isto implica uma grande complexidade, 

que exige cada vez mais subsistemas, como o Direito, a economia, a religião, 

etc..., que por sua vez se diferenciam criando outros subsistemas e assim su-

cessivamente. Existem então, dois problemas principais que a sociedade se 

coloca: a complexidade e a dupla contingência. A sociedade como sistema so-

cial é possível graças à comunicação. Por sua vez a comunicação depende da 

linguagem, das funções, da diferenciação e das estruturas. Isto torna possível 

a evolução social; porém, decisiva é, neste sentido, a diferenciação. (ROCHA, 

2005, p. 104, grifo do autor). 

 

Tal afirmação abre espaço para cogitar-se que a imagem como ele-

mento de comunicação que é, em conjunto com outros meios de 

comunicação, e como pre-adaptive advances para a evolução do Direito, 

pode proporcionar novos caminhos para avanços epistemológicos impor-

tantes, posto que necessário ir além do pressuposto luhmanniano da 

diferenciação como elemento decisivo, uma vez que Vesting (2015) deixa 

claro que atualmente a produção de dados do sistema jurídico depende 
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de sobreposições e formas híbridas, bem como acoplamentos estruturais 

que não são mais identificáveis na diferenciação entre sistema e ambien-

te. 

 

4.1.2 Direito e imagem: percursos a (re)construir... 

 

Há que se considerar que imagens e Direito caminham juntos de 

longa data, desde períodos anteriores à escrita, no âmbito do Direito 

primitivo. Conforme Ribeiro (2009) historicamente se identificou esta 

relação em especial no Direito pré-romano9, pois até então era forte a 

presença de imagens, símbolos, metáforas, liturgias e representações não 

escritas, observando-se a ideia do ícone como meio e significação do 

Direito através de modelos imagéticos. O Direito romano por meio de 

uma predominância da escrita passou a atenuar a sua interação com 

imagens, “Tais interações, todavia, não se mantêm uniformes ao longo 

da história, e oscilam, em função do contexto histórico e epistemológico 

em que se encontram inseridas, entre a dependência visceral e a (aparen-

te) separação hermética.” (RIBEIRO, 2009, p.46). 

Deste modo, é importante recordar que a imagem não é uma novi-

dade, não se trata de um meio recursivo de comunicação surgido na 

contemporaneidade como são os meios de comunicação eletrônicos e as 

redes de computador, ela precede a escrita, o que de fato se transforma 

são as maneiras como são compreendidas, em determinado tempo e 

cultura, a forma como são compartilhadas e difundidas, os aspectos sim-

bólicos e psicológicos que a compõe e que extravasa os limites da 

linguagem escrita e falada. Neste sentido afirma-se que  

 

Sempre houve uma intensa relação entre o direto e as imagens. Inicialmente, 

era por meio destas que o comando jurídico se expressava. Após, a temática 

jurídica foi amplamente representada pictoricamente pelas artes plásticas, 

iniciando uma fase de intensa produção de imagens artísticas do direito. 

 
9 O pesquisador exemplifica citando variadas culturas jurídicas como a babilônica, hitita, grega, egípcia, acadiana e 
sumeriana. 
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Com o pensamento cartesiano e o purismo kelsenseniano racionalizaram as 

interseções jurídico-imagéticas, dando início à profusão de imagens cien-

tíficas que sintetizavam teorias sobre o direito. Portanto, dependendo da 

vinculação ao método científico, podemos classificar as imagens do direito 

em artísticas, tecnológicas ou científicas, sendo que é nestas últimas que se 

situam os modelos jurídicos teórico-imagéticos. O denominado Iconic Turn, 

atual tendência iconofílica das ciências sociais, dentre as quais o Direito se 

inclui, evidencia a estreita relação entre os planos estético e jurídico, e enfati-

za a importância dos modelos teórico-imagéticos. No campo da Ciência 

Jurídica, os modelos jurídicos teórico-imagéticos – imagens que sintetizam 

uma teoria sobre determinado campo da realidade jurídica – têm o condão 

de ilustrar a teoria por eles representada, simplificando e universalizando o 

conhecimento sobre o direito. (RIBEIRO, 2009, p.63) 

 

A iconic turn, portanto, é este fenômeno que proporciona 

re(construir) a relação do Direito com as imagens, em conjunto ou não 

com a linguagem escrita/falada, em um tempo de fluidez, hibridismo e 

sobreposição causado pelos meios de comunicação atuais, transcendendo 

inclusive a noção de significado para culturas específicas como é o caso 

citado por Alloa (2019) ao comentar a substituição dos componentes 

visuais de organização do trânsito em Nova York. A questão do trânsito 

também é citada por Ribeiro (2009) ao referir a produção de textos nor-

mativos-imagéticos como é o caso da legislação do CTB (Lei 9.503/1997), 

pois as placas são, basicamente, comandos legais contidos em uma ima-

gem. O pesquisador menciona também os modelos jurídicos teórico-

imagéticos que proporcionam que se compreenda a teoria jurídica atra-

vés de sua representação, atingindo um nível psicológico cognitivo sem a 

qual não seria possível apreender sua complexidade. Nota-se, portanto, 

que há um campo aberto de pesquisa a ser explorado sob a égide da tec-

nologia atual e futura. 

  

5 Considerações finais 

 

Durante a elaboração deste texto o objetivo central foi responder a 

pergunta de pesquisa, cujo cerne foi verificar em que medida a iconic 
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turn contribui para a evolução do Direito. Percebe-se que no momento é 

difícil precisar um quantum, uma proporção que indique a dimensão do 

impacto da virada icônica em relação ao Direito, no entanto, é possível 

observar as conexões existentes entre este fenômeno e estabelecer rela-

ções com a evolução do Direito, na medida em que a imagem/ícone é 

importante meio de comunicação.  

Em um primeiro momento da escrita foram resgatadas as teoriza-

ções de Thomas Vesting acerca da evolução do Direito, especificamente 

no concerne ao capítulo sétimo da obra “Teoria do Direito: uma introdu-

ção”, no sentido de demonstrar o que compreende o teórico acerca da 

Evolução do Direito, tópico em que este aborda alguns aspectos da Histó-

ria do Direito e como foi desenvolvido o tema da evolução sob as lentes 

de Max Weber e Niklas Luhmann. Esta trajetória que Vesting propõe é o 

caminho para elaborar sua própria tese de que os meios de comunicação 

são pre-adaptive advances, bem como demonstrar as possibilidades a 

partir da reunião da Teoria da Evolução com a Teoria dos Meios Comu-

nicação        para a evolução do Direito. 

Em um segundo momento, buscou-se identificar em que consis-

te/consistiu a virada icônica ou pictórica (iconic turn/pictorial turn) 

trazendo alguns conceitos e noções sobre o que se trata, na tentativa de 

conciliar estes elementos, já que fazem parte de outros campos de inves-

tigação que não o Direito, embora impactem, como foi possível observar, 

de forma muito significativa. Com isso nota-se que a virada icônica pode 

ser equiparada à virada linguística, de maneira que é inegável que o íco-

ne, a imagem, é produtora e portadora de significado de modo a 

transbordar limites da própria linguagem escrita/falada. Então, a exis-

tência/produção/uso da imagem, seja na sua corporificação singular, seja 

em conjunto com a escrita, é um poderoso meio de comunicação porque 

atinge uma cognição profunda de elementos culturais e sociais comparti-

lhados que não ficam adstritos à barreiras linguísticas.  

Em um terceiro momento comenta-se a relação das “viradas” com o 

Direito mencionando reflexos nas matrizes teóricas do Direito, bem como 
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demonstrando que a imagem acompanha o fluxo do Direito desde tem-

pos remotos, bem anteriores à escrita, sendo sua presença mais ou 

menos evidente no decurso de tempo e de cultura para cultura. Como foi 

notado, a iconic turn demonstra potencial importante como elemento 

constitutivo de aumento de complexidade do Direito, pois, conforme 

Vesting leciona, o Direito sempre evoluiu com formas agregadas de mei-

os de comunicação, sem que com isso se suprimisse o Direito escrito, de 

maneira que parece descabida ou equivocada a percepção de que este se 

diluiria na infindável produção e reprodução de imagens proporcionadas 

pelas redes.  

Assim, ao discutir a hipótese aventada no início da pesquisa, qual 

seja a de que a iconic turn impacta diretamente na evolução do Direito 

por se tratar de meio de comunicação visual, pode-se afirmar o seguinte: 

a) através da pesquisa realizada se confirma que a iconic turn impacta 

diretamente na evolução do Direito, inclusive a partir de alguns exemplos 

trazidos (ícones de trânsito, imagens do Direito, modelos esquemáticos); 

b) a iconic turn impacta não por se tratar de meio de comunicação visual, 

porque não é - pois o meio é a imagem - mas sim por constituir em mo-

vimento epistemológico que proporciona novas compreensões acerca das 

imagens, da força de seu conteúdo simbólico e social. Ao que parece, o 

estudo da iconic turn em conjunto com o Direito abre um vasto campo de 

pesquisa em matéria de evolução do Direito considerando as novas tec-

nologias, meios de comunicação e as demandas por um Direito que 

atenda a complexidade dos tempos atuais. 
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Sistema II de Thomas Vesting: 

um aprofundamento a partir do confronto das 

perspectivas de tempo de Aristóteles e Niklas Luhmann 

 

Pietro Cardia Lorenzoni 1 

 

 

Introdução: 

 

A presente pesquisa é fruto da disciplina Sistemas Sociais e Direito, 

ministrada pelo Professor Dr. Leonel Severo Rocha, do Programa de Pós-

Graduação Strictu Sensu em Direito. Dentre os seminários apresentados 

no semestre, um ficou encarregado do Capítulo 4, Sistema II (Luhmann), 

do livro Teoria do Direito: uma introdução de Thomas Vesting. Nesse, ele 

deixa claro que há uma profunda mudança de paradigma da questão 

temporal que é impulsionada por Luhmann. 

Nesse contexto, esse artigo tem como objetivo aprofundar as pers-

pectivas de tempo da Filosofia clássica, que desde Aristóteles até Hegel 

sempre partiu de um assentamento ontológico do tempo e que será in-

vestigada a partir de Aristóteles, e de Niklas Luhmann. Assim, parte-se 

da hipótese de que Luhmann promoveu uma ruptura paradigmática com 

a filosofia clássica para investigar as diferenças entre as propostas de 

tempo de Aristóteles e Luhmann e entender suas consequências para a 

 
1 Doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, sob orientação do Prof. Dr. Lenio Streck, 
Mestre em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Especialista em 
jurisdição constitucional e tutela dos direitos fundamentais pela Universidade de Pisa da Itália, Especialista em 
Educação pela Universidade Luterana do Brasil, Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Professor de Direito Público do Centro Universitário Ritter dos Reis e da Faculdade Monteiro 
Lobato. Advogado. Contato: pclorenzoni@gmail.com. 
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Teoria dos Sistemas, principalmente no processo dinâmico de comunica-

ção do sistema jurídico.  

Para tanto, foi feito um recorte teórico das propostas de Aristóteles 

e Luhmann e, a partir dele, elas foram confrontadas. Assim, o desenvol-

vimento do artigo possui três pontos principais, quais sejam: uma inicial 

exposição da proposta de sistema Luhmaniana a partir de Vesting, que 

foi a motivação da presente pesquisa, um recorte da filosofia aristotélica 

sobre as investigações do tempo e, por fim, as propostas de Luhmann. 

 

Desenvolvimento: 

 

Thomas Vesting, no livro Teoria do Direito, explica as bases para 

compreendermos a Teoria dos Sistemas proposta por Luhmann. Nesse 

sentido, Vesting inicia ensinando que o projeto teórico de Luhmann pode 

ser entendido, consoante a Teoria Pura do Direito de Kelsen, como uma 

nova tentativa de reagir à crise do positivismo jurídico sem renunciar ao 

conceito de sistema (2015, p. 131). Trata-se, assim, de algo consideravel-

mente distinto do conceito positivista clássico ou moderno.  

Não se trata, como ocorria no positivismo jurídico, de um sistema 

“constituído por uma unidade interna das normas jurídicas e instituições 

coordenadas entre si” (2015, p. 131). Assim, abandona-se a ideia kelseni-

ana de uma norma fundamental pressuposta para o sistema jurídico 

operar bem. Mais que isso, abandona-se a ideia de uma estrutura escalo-

nada da ordem jurídica, na qual a relação de vigência e validade da 

norma é dada pela norma superior que a fundamenta num sistema hie-

rárquico de autoridade e validade (KELSEN, 1999). 

No seu lugar, surge “a demarcação contínua do sistema jurídico em 

relação a tudo que não é direito” (VESTING, 2015). Assim, muda-se o 

ponto de orientação: não é mais a unidade (superior), mas a diferença. 

Essa noção se dá a partir da obra de Spencer Brown2, principalmente, 

 
2 Para distinguir, Luhmann aplica o conceito de forma do matemático inglês Spencer Brown no conceito de siste-
ma. A obra de Brown “esboça um lógica (original) ou protológica pré-identitária, que coloca a diferença e o 
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com a ideia do draw a distinction.que funciona, como o próprio autor 

menciona, como um desenho de um círculo com um lápis preto no papel 

branco, ou seja, como uma forma de diferenciação do que está dentro e 

do que está fora (VESTING, 2015). 

Percebe-se, então, a mudança de paradigma:  de um enunciado, 

fundamento ou início primeiro e ambicioso (KELSEN, 1999; HOBBES, 

1909;) (contrato social, sujeito transcendental, norma hipotética funda-

mental etc) vai-se para a execução de uma marcação/distinção. Destarte, 

a unidade do sistema é impelida entre a distinção sistema-ambiente 

(VESTING, 2015). Nessa linha, é interessante notar como isso provocará 

alterações substanciais na relação para com a autoridade dos sistemas 

positivistas, que possuem como uma das suas características a necessida-

de de uma autoridade central legitimadora (STRECK, 2017). 

Nessa distinção, as comunicações3 assumem um papel relevantíssi-

mo para o sucesso da distinção. Destarte, a Teoria dos Sistemas pensa a 

partir do ato da ação linguística como relevante para o direito, isto é, a 

comunicação jurídica está em primeiro plano e não a norma (VESTING, 

2015).  

A mudança de paradigma, assim, possibilita a modificação da pró-

pria noção de ordem e sistema, uma vez que a “estrutura escalonada da 

ordem jurídica” kelseniana é abandonada e, com isso, a noção de hierar-

quia, para colocar em seu lugar uma nova forma de sistema baseada na 

comunicação como forma de distinção do código binário Direito e não-

Direito.  

 

paradoxo como consumações iniciais de todo pensamento. Para Spencer Brown, formas não são aquilo que 
determinam uma configuração, mas linhas divisórias, marcações de uma diferença que separam dois lados. A 
execução da separação, a marcação, baseia-se em uma instrução, qual seja, a instrução para encontrar uma 
distinção (“draw a distinction”). O objetivo é expressar que todos os enunciados, axiomas ou princípios primeiros, 
tais como eles eram constitutivos para o sistema natural-filosófico e jurídico-positivista, são precedidos por uma 
diferenciação, que, somente quando – em um determinado lugar, em um determinado momento – uma distinção é 
encontrada e algo é designado, é que se pode iniciar uma operação observável (VESTING, 2015, p. 133). 

3 Comunicações, o que as distingue, então, adicionalmente como comunicações jurídicas. Isso, porém, significa: não 
buscar distinção inicial em uma tipologia normativa ou axiológica, mas sim na distinção entre sistema e ambiente” 
(Luhmannm das recht de gesellschaft, p. 26 apud). 
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Desse modo, o sistema jurídico autopoiético não está estruturado de 

forma hierárquica, assim, superam-se os sistemas hierarquizados em 

formas de, por exemplo, pirâmide ou níveis. Trata-se, na realidade, de 

um sistema organizado em rede de proximidade, ou seja, um sistema 

heterárquico, oscilando entre um evento e outro e sustentado por sua 

forma de reprodução recursiva (VESTING, 2015).  Vesting ressalta como 

essa mudança de paradigma ocorre no mesmo sentido da cultura compu-

tacional em rede, uma vez que há uma relação entre a negação de uma 

autoridade central de um sistema jurídico-positivista que estava relacio-

nada com a própria compreensão cultural do seu tempo para uma rede 

de interconexão horizontal, dinâmica e recursiva que também se relacio-

na com a própria cultura contemporânea.  

Nesse sentido, conforme assinalou Vesting (2015, p. 153), “o sistema 

jurídico em forma de rede de Luhmann servirá para trocar e substituir o 

construtivismo sistêmico hierarquicamente estruturado do século XIX”. 

Essas radicais alterações na compreensão da teoria trazem um questio-

namento ressaltado por Vesting, qual seja: “como o sistema jurídico pode 

repetir sua demanda de modo continuamente operacional e estabilizar-se 

historicamente de modo a poder distinguir a si mesmo de outros siste-

mas no mundo?” A resposta se dá através do fechamento operacional 

autopoiético (ROCHA; AZEVEDO, 2012, p. 204). 

O questionamento é essencial para compreendermos as possibilida-

des de um sistema operacional heterárquico manter sua independência 

funcional e, no caso do Direito, de forma ainda mais essencial, sua Auto-

ridade. A questão da possibilidade do fechamento operacional deve ser 

iniciada com o esclarecimento desse conceito, uma vez que se trata de 

algo próprio da teoria sistêmica (ROCHA; AZEVEDO, 2012, p. 200). 

Luhmann chama de sistema operacional fechado aqueles sistemas 

“que, para a produção das próprias operações, dependem da rede de 

operações próprias e, nesse sentido, reproduzem-se a si mesmos” 

(LUHMANN, op. Cit. p. 24 apud Vesting, 2015, p. 135) “Ou seja, o sistema 

pressupõe a si mesmo e realiza com outras operações sua própria repro-
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dução”. A produção contínua das estruturas e dos elementos do sistema 

na rede do sistema é designada como Autopoiese e introduzida por Luh-

mann como invariante na teoria do direito.  

Ressaltar esse ponto é fundamental, principalmente, porque será 

uma das principais críticas do Vesting a Luhmann4. Outro ponto a ser 

ressaltado é como essa autopoiese promove o surgimento da autonomia 

do sistema e, com isso, uma (possível) concretização da autoridade do 

Direito. 

O sistema da teoria dos sistemas é um sistema dinâmico. Destarte, a 

dinamicidade do sistema não é feita de “partículas sólidas, mas de atos de 

linguagem”, ou seja, de comunicação (jurídica). Duas características es-

senciais devem ser abordadas, são elas: a relação dos atos de linguagem 

com o tempo e o código binário pelo qual podem se manifestar as especí-

ficas operações jurídicas. 

Destarte, conforme Leonel Severo Rocha (ROCHA; AZEVEDO, 2012, 

p. 200) e Vesting (2015), percebe-se que tanto o código binário como a 

especificação funcional são necessárias para permitir a operacionalização 

especial do Direito e, com isso, distingui-lo claramente de outras comuni-

cações, possibilitando diversos sistemas funcionalmente diferenciados 

sem rompimentos de autoridade. Com efeito, abre-se a possibilidade de 

reprodução do sistema com “imprecisões apenas marginais” (Luhmann, 

p. 60 apud VESTING, 2015, p. 143). Explica-se ambos os conceitos.  

 
4 Nessa linha, Vesting explica que: “Através do conceito de paradoxo é possível demonstrar que o sistema da teoria 
dos sistemas tem pouca relação com a lógica funcional dos meios de comunicação e, sobretudo, com o meio de 

comunicação do computador. Luhmann oscila entre um emprego histórico do conceito e uma espécie de aprioris-
mo não filosófico, na medida em que não fica realmente claro se, na teoria dos sistemas, o paradoxo funciona como 
ortodoxia de “nosso tempo” ou se o conceito de paradoxo é empregado no sentido de uma lógica primitiva atempo-
ral da observação, que coloca a diferença e o paradoxo como as execuções iniciais de todo o pensamento”. Também 
é possível verificar uma oscilação semelhante entre o pensamento relacionado com o presente e apriorismo na 
teoria da autopoiese de Luhmann. Por um lado, o conceito de autopoiese serve para definir uma nova estabilização 
dinâmica de sistemas. Diante do contexto de uma transformação social acelerada, em que “ordem é o resultado da 
práxis, não sua pressuposição”. O conceito de sistema aupoiético é delimitado em relação a conceitos precursores, 
como o de auto-organização, no qual a forma de ordenamento própria ao sistema foi limitada à construção estrutu-
ral. Ao mesmo tempo, a autopoiese é introduzida como invariante que deve ser “sempre a mesma em todas as 
categorias de comunicação”. As duas teses dificilmente são conciliáveis. A última, além disso, também é dificilmente 
aceitável para o sistema jurídico”. Nesse sentido, concordamos com Vesting, uma vez que “contrariamente a 
Luhmann – há que se insistir que todas as categorias da teoria do direito, inclusive a do sistema autopoiético, 
apenas desenvolvem sua plena validade em uma determinada época histórica e apenas em um determinado 
environment mediático”. 
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A especificação funcional será compreendida como o direcionamen-

to do sistema do Direito para o problema social cuja solução a ser dada 

não pode ser dada de forma melhor por nenhum outro sistema e, como 

consequência, será generalizada dentro da sociedade. O Código Binário é 

o que assegurará a linguagem própria do Direito, ou seja, o que definirá a 

distinção bivalente desse sistema que funcionará no código Direito e Não-

Direito, concretizando a linha proposta por Spencer Brown anteriormen-

te. Observa-se que a tradução dada pelo livro do Instituto de Direito 

Público é código lícito e ilícito. 

Por fim, para completarmos o tópico do fechamento operacional 

proposto por Vesting e inserir a problemática temporal, devemos tratar 

da Autorreferência e Heterorreferência. Nesse norte, deve-se compreen-

der que o sistema da teoria dos sistemas é um sistema operacionalmente 

fechado, no qual a abertura somente é possível em razão do fechamento 

(VESTING, 2015). Leonel, na mesma linha, entende que “as organizações, 

na concepção luhmanniana, nascem, reproduzem-se por meio da comu-

nicação de decisões, isto é, as organizações são sistemas sociais que se 

distinguem através de um fechamento operacional efetuado sobre a base 

de decisões” (ROCHA, AZEVEDO, 2012, p. 2011). Adverte-se que, quando 

se fala em fechamento, ainda se está falando da distinção sistema-

ambiente, interno-externo, parte de dentro do círculo desenhado-parte 

de fora do círculo desenhado. 

A abertura, como assinalou Vesting (2015, p. 148), é característica 

do sistema autopoiético do Direito apenas se for causada pela seu próprio 

fechamento, o que possibilita o controle da entrada de operações. 

Assim, 

 

[...] o sistema autopoiético dispõe da possibilidade de refletir ou copiar o 

ambiente para dentro de si, conforme suas próprias possibilidades comuni-

cativas, da capacidade de permitir que a distinção volte a entrar naquilo que 

ela mesma distinguiu. O Direito distingue-se das normas técnicas, mas pode 

transformar normas técnicas em conteúdo do Direito (permitindo, assim, 

que a distinção entre normas técnicas e Direito volta a entrar dentro de si) 

(VESTING, 2015, p. 148). 
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Essa capacidade também é chamada de re-entry Com isso, há uma 

manutenção do fechamento operacional que na própria possibilidade de 

referenciar outros sistemas mantem sua autonomia. Destarte, a autono-

mia do sistema, assim como seu fechamento, não é posta em cheque 

desde que se mantenha no código binário – direito e não-direito.  

Voltando à dinamicidade do Sistema Jurídico, ou, mais precisamen-

te, à dinamicidade da comunicação jurídica e sua relação temporal, 

devemos entender que ela só ocorre a partir de elementos inseridos nu-

ma linha cronológica. Ou seja, a comunicação jurídica que é o centro do 

sistema e funciona de forma binária dentro da sua especificação funcio-

nal só pode existir quando inserida num espaço temporal. 

Esclarecendo, a releitura do papel do tempo dentro do sistemas e a 

adequada compreensão dessa leitura para a Teoria dos Sistema é condi-

ção de possibilidade para compreendermos o fechamento operacional. 

Isso é assim, pois a presença de elementos só é possível quando relacio-

nada à elementos temporalizados. Trata-se, obviamente, de elementos de 

comunicação inseridos no tempo, uma vez que a operação é de comuni-

cação (ROCHA; AZEVEDO, 2012, p. 197). A própria ideia de operação é, a 

partir desse ponto, definida como “reprodução dos elementos relaciona-

dos a um evento de um sistema”. 

Nesse sentido, “para o sistema jurídico, o tempo somente é dado 

como relacionado a um evento, como momento, como diferença entre 

um antes e um depois do tempo. Mas o momento não marca tanto um 

determinado ponto no tempo cronométrico que flui regularmente (...)“ 

(VESTING, 2015, p. 140). Sendo assim, “para o sistema da teoria dos 

sistemas, o tempo é uma dimensão da definição de sentido; ele é feito de 

‘atualizações de possibilidades significativas que, no momento de sua 

realização, voltam a desaparecer’ “ (VESTING, 2015, p. 140). Mais que 

isso, consoante assinala Luhmann, “também passado e futuro são sem-

pre, e apenas, simultaneamente relevantes, são horizontes temporais de 

operações sempre presentes e somente podem ser distinguidos como tais 
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no presente. Sua conexão recursiva é produzida em operações sempre 

atuais” (Luhmann, p. 45 apud VESTING, 2015, p. 140) 

Nesse ponto, deve-se destacar, com Vesting (2015), que da filosofia 

clássica de Aristóteles até Hegel sempre se partiu de um assentamento 

ontológico do tempo, ou seja, o tempo era tratado como um movimento 

no espaço. Luhmann promove um rompimento com a filosofia clássica 

na medida em que supera a tradicional distinção entre estática e dinâmi-

ca, repouso e movimento e fixo e fluído. Esse rompimento merece uma 

maior investigação para entendermos melhor a forma, as vantagens do 

rompimento e algumas consequências para a comunicação jurídico.  

Além disso, o ponto e o comentários não podem ser considerados 

nada menos que extremamente interessante. Para tanto, inicia-se com 

um confronto dos pensamentos aristotélicos com o proposto por Luh-

mann. Depois de feito o confronto, volta-se para as explicações de 

Vesting e desdobrar-se-ão algumas das suas consequências. 

Aristóteles entende que é evidente que o tempo não é movimento 

nem é independente do movimento (1991, p. 69). Nessa linha, o filósofo 

ensina que o tempo pode ser ou movimento ou alguma coisa pertencente 

ao movimento. Uma vez que ele não é movimento, ele precisa ser o ou-

tro, ou seja, algo que pertence ao movimento. De forma inicial já se 

percebe a relação levantada por Vesting (2015) do assentamento ontoló-

gico do tempo ante a compreensão de Aristóteles do tempo como 

(pertencente a) um movimento no espaço. 

Contudo, as percepções aristotélicas não são tão simples. Na reali-

dade, não são simples na sua inteireza ante ao caráter essencialmente 

circular e, de certa forma, fragmentado da exposição de Aristóteles em 

física. Nessa obra, o filósofo entende que o objeto movido movimenta-se 

de algum lugar para outro e toda magnitude é contínua.  

Destarte, o movimento vai com a magnitude. Isso, pois a magnitude 

é constante. Assim, da mesma forma, o próprio movimento é constante 

(ARISTÓTELES, 1991, p. 69). E o filósofo utiliza essa ponto para mencio-

nar que o tempo passado assemelha-se ao movimento passado, sendo 
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ambos de grandeza similar. A distinção, assim, entre o antes e o depois é 

primariamente o lugar e “há uma virtude na relatividade das posições”. 

Nesse raciocínio, entende-se, com Ursula Cope, que a referência à magni-

tude trata sobre  a magnitude espacialmente estendida, ou seja, a 

extensão de uma coisa espacialmente estendida (COPE, 2005, p. 47), 

aproximando-se a questão material do movimento com a questão mate-

rial da mudança das coisas no tempo (ARISTÓTELES, 1991, p. 70). 

De forma, quiçá, surpreendente, o filósofo classifica o tempo como 

uma espécie de número. Contudo, a seguinte advertência aristotélica 

deve ser ressaltada para percebermos qual característica ele pretende 

ressaltar quando entende que o tempo é uma espécie de número. Afinal, 

tempo não é movimento, mas apenas o movimento até agora admite 

enumeração. A indicação para isso é que “discriminamos mais ou menos 

pelos números, mas mais ou menos pelo tempo, assim, o tempo é uma 

espécie de número” (ARISTÓTELES, 1991, p. 70).  

Com efeito, entende-se que, na visão aristotélica, o número é usado 

de duas formas para o que é contado ou contável assim como para aquilo 

com o qual contamos. Tempo, assim, é aquilo que é contado e não aquilo 

com o qual contamos – há uma diferença entre os tipos dessas coisas, 

segundo Aristóteles (1991).  

A diferença está para com a relação de mensuração, isto é, o núme-

ro é a classe que nos fornece as ferramentas linguísticas para contarmos 

enquanto que o tempo é, efetivamente, aquilo que é contato. Essa especí-

fica relação pode ser ilustrada pela contagem de dedos da mão: os dedos 

são contados e os números, (um a cinco) são aquilo com o qual conta-

mos. O tempo, na perspectiva referida, nunca pode ser aquilo com o qual 

contamos, mas apenas o anterior (ARISTÓTELES, 1991, p. 70). 

Assim, conforme o filósofo, “como o movimento é uma sucessão 

perpétua, assim também é o tempo. Cada tempo simultâneo é o mesmo, 

uma vez que o “agora” é o mesmo “in substratum” – apesar de o ser ser 

diferente – e o agora determina o tempo, na medida em que envolve o 

antes e o depois” (ARISTÓTELES, 1991, p. 71).  
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Interessante notar a perspectiva do agora – Luhmann (1976) usará 

o presente – como forma de colagem entre o antes e o depois, o passado 

e o futuro. A questão levantada por Aristóteles traz dois desdobramentos, 

quais sejam: o primeiro entende que o tempo é uma sucessão perpétua; o 

segundo que “o 'agora' em certo sentido é o mesmo, em outro não é o 

mesmo (ARISTÓTELES, 1991, p. 71). Com isso, entende-se que a sucessão 

é distinta, uma vez que é apenas o “seu” ser agora que é comunicado. 

Contudo, o seu substrato é o mesmo.  Esse ponto é interessante, na me-

dida em que “se não houvesse tempo, não haveria 'agora', e vice-versa”. 

A ideia que ele, pelo nossa interpretação, pelo menos, pretende levantar é 

a questão da individualidade da perspectiva do agora, sendo esse relativo 

aos sujeitos que integram o evento ou o ato de fala vinculado ao movi-

mento e à mudança. 

Além disso, Ursula Cope levanta que (2005, p. 5):  

 

[...] devem argumentar que conta de Aristóteles representa o tempo como 

uma espécie de ordem universal e que é por isso que ele define, 

estranhamente, como um número. É, diz ele, uma "série de mudanças, uma 

única ordem em que todas as alterações são relacionadas entre si. Ele 

argumenta que a existência dessa única ordem depende da existência do ser, 

como nós, que pode contar. Depende do fato de que contamos agoras em 

uma determinada maneira. Para contar a partir de agora é marcar um ponto 

de divisão para todas as mudanças que estão acontecendo para ele. Nossa 

contagem introduz assim uma espécie de uniformidade no mundo. Ele nos 

permite delimitar, dentro de alterar partes arbitrárias que são exatamente 

simultânea às partes correspondentes em todos os outros mudança que está 

acontecendo. Como veremos, um dos preocupação central de Aristóteles é 

explicar como o tempo pode ter esse tipo de uniformidade5. 

 

 
5 No original: I shall argue that Aristotle’s account represents time as a kind of universal order and that this is why 
he defines it, oddly, as a number. It is, he says, a ‘number of change’, a single order within which all changes are 
related to one another. He argues that the existence of this single order depends on the existence of beings, like us, 
who can count. It depends on the fact that we count nows in a certain way. To count a now is to mark a dividing-
point in all the changes that are going on at it. Our counting thus introduces a kind of uniformity into the world. It 
allows us to delimit, within a change, arbitrary parts that are exactly simultaneous to corresponding parts in every 
other change that is going on. As we shall see, one of Aristotle’s central concerns is to explain how time can have 
this kind of uniformity. 
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Um breve retorno ao primeiro ponto, o da sucessão eterna do 

tempo, é necessário, uma vez que o esclarescimento do contexto do 

filósofo e sua oposição com Platão podem aclarar o sentido da fala e 

iluminar as propostas luhmanianas. De forma simplificada, Aristóteles 

(1991), indo de encontro a Platão, entende que o tempo jamais teve um 

início, sendo, portanto, substancialmente distinto da 

comunidade/formação/sistema humanos. Ursula Cope, de forma clara e 

sucinta, explica os pormenores da oposição sobre o início ou não do 

tempo entre Aristóteles e Platão6. 

Esse ponto é essencial para demonstrar como o tempo aristotélico 

pode desdobrar-se em duas perspectivas, aquela relacionada com sua 

eterna existência e aquela relacionada com o que se conta - vinculado 

com a mudança e com a percepção humana. 

Nesse sentido, explica Aristóteles que assim como o corpo em 

movimento e sua locomoção envolvem-se mutuamente, assim também 

fazem o número do corpo em movimento e o número de sua locomoção, 

pois para obter o número de locomoção é o tempo, enquanto o 'agora' 

 
6 Plato’s most extended discussion of time occurs in the Timaeus. The Timaeus presents us with a creation myth. 
According to this myth, the universe was created using a certain model. The creator, or ‘demiurge’, modelled the 
universe on an unchanging and eternal living thing. For our purposes, an important aspect of this story is that time 
is created at a certain point. The demiurge creates time, together with the heavens, as a way of bringing order to 
the changing universe, thus making it as like as possible to the unchanging, eternal thing on which it is modelled. 
In describing the creation of time, Plato claims that ‘was’ and ‘will be’ are ‘forms of time that have come to be’. 
Though we mistakenly say that everlasting being is something that was and is and will be, we should, instead, say 
only that it ‘is’. This is because everlasting being cannot, in any sense, be said to become, whereas ‘was’ and ‘will 
be’ are properly said only of ‘the becoming that passes in time’. It is not entirely clear what to make of this story 
about the creation of time. But one thing that Plato seems to be doing here is drawing an implicit contrast between 

two divergent senses in which something might be everlasting (aidios). One sense of ‘lasting forever’ is lasting for 
just as long as time does. The heavens are everlasting in this sense; they were created along with time and they 
cannot be destroyed. The other sense of ‘lasting forever’ is having no beginning or end at all. The eternal living 
thing on which the universe is modelled is everlasting in this second sense; it is neither generable nor destructible. 
Because he has the resources to make this distinction, Plato is in a position to claim that things that are everlasting 
in the former sense are in time in a way that things that are everlasting in the latter sense are not. The heavenly 
bodies last throughout time and engage in constant motion. Each year they have a past that is a year longer. We 
can say of them not just that they are, but also that they were and will be. In contrast, the eternal living thing, 
which exists everlastingly without beginning or end, is not subject to any kind of change. Since it has no beginning, 
it cannot even be said to accumulate, as the years go by, a longer and longer past. It is, but it never was nor will be. 
In this sense, it is outside time. Aristotle, like Plato, thinks that things that exist everlastingly without beginning or 
end are, in a certain sense, not in time. As we shall see, he, like Plato, is swayed by the thought that things that 
have no beginning do not, as time goes by, accumulate a longer and longer past. But for Aristotle, the class of such 
things is much broader than it is for Plato. This is because Aristotle rejects one of the basic presuppositions of 
Plato’s account. He rejects the view that time has a beginning (COPE, 2002, p. 146). 
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corresponde ao corpo em movimento, e é como a unidade de número 

(ARISTÓTELES, 1991). Tempo, então, também é feito contínuamente 

pelo ‘agora' e dividido por ele. Por aqui também há uma correspondência 

com a locomoção e o corpo em movimento 

Além disso, há ao mesmo tempo em todos os lugares o mesmo 

tempo, mas não o mesmo tempo antes e depois; por enquanto a presente 

alteração é uma só, a mudança que aconteceu e o que vai acontecer são 

diferentes. O tempo não é o número com o qual contamos, mas o 

número de coisas que são contados; e isto de acordo como ele ocorre 

antes ou depois é sempre diferente, pois os 'agoras' são diferentes, uma 

vez que as mudanças e os movimentos também o são (ARISTÓTELES, 

1991). 

A partir desse ponto, devemos analisar as propostas luhmannianas 

para melhor esclarecer a ruptura de paradigma identificada por Vesting e 

sinalizada por Luhmann, que, no paper The future cannot begin: tempo-

ral structures in modern society, discute e promove alterações para a 

noção de tempo e seu papel na teoria dos sistemas. Logicamente, não é a 

ideia de Vesting aprofundar a noção de tempo de Luhmann, contudo, um 

aprofundamento pode auxiliar na melhor compreensão da alteração 

paradigmática desenvolvida pela teoria dos sistemas e, quiçá, merecedora 

de mais reflexão noutras propostas teórica da teoria do direito. 

Luhmann explica que há certa controvérsia sobre quando iniciou a 

moderna concepção de futuro. Contudo, ele acha possível traçar uma 

linha entre o século XVII e a segunda metade do século XVIII (1976, 

p.132).  

Independente da data inicial, que tem como data limite a Revolução 

Francesa, ela simboliza e demonstra que, se temos um “futuro aberto”, o 

presente se torna um ponto de mudança apto a alterar o processo de 

tempo do passado para o futuro (LUHMANN, 1976, p. 133). Isso ocorre, 

pois nós temos uma infinidade de histórias passadas estruturadas e 

limitadas, conforme Luhmann, apenas pelos nossos interesses atuais. 
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Apesar da transformação da perspectiva do tempo começar a ser 

recontextualizada a partir do presente, o que levou a diversos 

mecanismos de ‘alívio’, foi apenas no tempo de ruptura econômica e 

política da sociedade burguesa que se providenciou a resolução de 

problemas pelo tempo, estendendo os horizontes temporais do passado e 

do futuro, orientando-os pelo presente em direção a sua diferença 

(LUHMANN, 1976, p. 133) 

A conclusão é simples: o surgimento da sociedade burguesa 

estruturou o tempo e a mudança de forma drástica para uma maior 

complexidade temporal, assim, devemos esperar que a mudança venha a 

impactar toda estrutura social e o seu conceito (LUHMANN, 1976, p. 

134). Hoje em dia, consoante leciona Luhmann, é muito comum a visão 

de que o tempo é um aspecto social construção da sociedade(LUHMANN, 

1976, p. 134).  Essa visão sugere, assim, que há uma série diversa de 

tempos, uma pluralidade, então, de tempos sociais. Interessante lembrar, 

nesse ponto, da perspectiva aristotélica (1991) que, de certa forma, já 

identificava a quesão subjetiva da experiência compartilhada do tempo 

através da mudança e do movimento dos corpos. 

Luhmann, contudo, identifica importante aperfeiçoamento 

linguístico, possivelmente promovido pela visão supramencionada, ao 

separar tempo e cronologia. Assim, Podemos ter muitos tempos e apenas 

uma integrante cronologia. 

O sociólogo, seguindo as bases já assentadas, explica que, para 

escapar da incontrolável fusão de tempo e movimento, se pode definir 

tempo como uma interpretação da realidade com ressalva à diferença 

entre passado e futuro (LUHAMNN, 1976, p. 135).  

Na mesma linha, o autor explica que a “definição pressupõe, 

naturalmente, que a experiência da vida diária dá e contém em si mesmo 

o ponto de partida para alterar seu próprio tempo” (LUHMANN, 1976, p. 

135). E, logo em seguida, corrije-a na seguinte, brilhante, forma: 

 

Esta experiência de mudança, no entanto, não é realmente ver o tempo, 

como o próprio Husserl veio ver nesses diâmetros anos. É penetrante e 
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inevitável. Se você não ver ou ouvir qualquer mudança, você vai sentir em si 

mesmo. É o dote da vida orgânica para seu casamento com cultura. E 

predetermina a universalidade do tempo no nível cultural. Mas continua a 

ser em grande parte aberto para elaboração cultural e variação, precisamente 

porque é uma predisposição universal para temporalizar experiência 

(LUHMANN, 1976, p. 135). 

 

Com isso, o próprio Luhmann identifica algumas vantagens 

imporantes dessa concepção, que podem ser assim sintetizadas: uma 

clara distinção entre o processo de movimento e a experiencia de 

mudança de um lado e a incorporação cultural do tempo como dimensão 

generalizada de realidade significante do outro, o que não é feito por 

Aristóteles e reforça a questão da cronologia e do tempo; Ademais, a 

própria cronologia acaba cumprindo outras funções como comparar e 

integrar movimentos que não são ao mesmo tempo presentes e 

estabelecer relações entre o passado e o futuro num duplo sentido 

baseado no presente com distancias imutáveis e com o movimento das 

unidades cronológicas, ou seja, datas e não eventos entre o futuro e o 

passado e, por fim, ligando experiencias da vida diária à estrutura 

relacional do tempo.  

Com efeito, a frase “não o tempo, como Aristóteles o teria, mas a 

cronologia torna distância” fica muito mais clara.  Isso, pois “serve como 

um universal evolutivo que combina regras muito simples para seu uso 

com função altamente complexa”. 

Com isso, deve ficar claro que não pode haver nenhuma confusão 

entre cronologia e tempo e, a partir disso, Luhmann propõe uma nova 

concepção, aumentando a complexidade do tempo e, aparentemente, 

reduzindo a possibilidade de divergência entre os estados do passado e 

do futuro. 

Obviamente, a relação entre passado e futuro não será igual para 

todas as sociedades, consoante identificado por Luhmann (1976). 

Corretamente supõe luhmann que há uma correlação entre essa relação e 

outras variáveis do sistema social. Assim, a hipótese luhmaniana é que ao 
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aumentar o sistema de diferenciação correlato há uma aumento da 

dissociação entre o passado e o futuro. 

Com essas bases, Luhmann explica que “a tese central sugere a 

formulação que a relevância do tempo (na verdade, seria manter 

relevante como tal) depende da capacidade para mediar as relações entre 

passado e do futuro para o presente. Todas as estruturas temporais estão 

relacionadas com o presente” (1976, p. 137).  

A resistência do presente teve de ser abalada, como vimos, antes de 

a sociedade moderna poder reconstruir a sua própria temporalidade. O 

tempo em si e sua conceituação são alteradas pelos mecanismos da 

evolução sociocultural. Nessa linha, Luhmann enumera três formas 

diferentes de conceituar o futuro7. Parece que a conceituação principal é 

a fornecida pela análise fenomenológica, que entende tanto o futuro 

como o passado são concebidos como horizontes temporais do presente. 

Este, então, fica encarregado de integralizar o tempo, a realidade e a 

representação de uma série de contenções temporais de passado e futuro. 

Isso signfica, conforme ressaltado por Luhmann (1976), que o hori-

zonte nunca chegará, uma vez que ele muda continuamente sem nunca 

ser alcançado. Não obstante, ele contribui para a definição da situação, 

uma vez que possibilita a utilização de diversos modais que possibilitam 

a seleção e a interação de formas temporais. Isso é perceptível, por 

exemplo, se aceitarmos a distinção entre presente do futuro e futuro do 

presente (LUHMANN, 1976) . 

 
7 “three different ways of conceptualizing the future: the chronological conception, the theory of modalities and 
phenomenological analysis. the chronological conception presupposes identity and continuity of time and knows of 
only one principle of differentiation: dates. The future is the series of dates which will come after the present. The 
theory of modalities has (…) two level conception of reality, reflecting different modes in which being and nonbeing 
can present themselves. The temporal modes are: past, present and future. (…) it is presupposed that these three 
modes of time, at least as modes, are on an equal footing. This may be due to linguistic requirements. We have the 
choice between these three tenses. (…) depends on language. Its prototype seems to be: speaking about something. 
The theory of modalities leaves as open and undecidable the question whether the beginning should be conceived 
of as remotio of the past and position of the present or as remotio of the present and position of the future. And the 
main question would be wheter the treatment of the present as one of the modes of time is adequate. In the 
phenomenological analysis, the future as past are conceived as a time horizons of the present. The present, then, 
gets a special status by its function of integrating time and reality and of representing a set of constraints for 
temporal integration of future and past. 
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Nessa linha, Luhmann observa que nossa sociedade utiliza a 

racionalidade como controle da realidade. A sua estrutura e seu ambiente 

são complexos demais para procedimentos adaptativos e não há tempo o 

bastante para as adequações. Assim, o tempo, diante da alta 

complexidade, fica escasso. Assim, o tempo é substituído pela realidade 

que utiliza formas e procedimentos de integração temporal que, acima de 

tudo, combinam presente futuro e futuro presente8 e consideram o 

passado apenas como uma série de fatos que não são mais possíveis de 

prevenir de acontecer ou existir.  

O futuro aberto e indeterminado sugere uma mudança de cognição 

para ação ou de previsão para criação do futuro, ambos com seus 

aspectos utópicos e tecnológicos conforme aprofundados por Luhmann 

(1976, p. 145).  

Os sistemas sociais, a partir das incorporações luhmanianas das 

contribuições de George Herbert Mead e Alfred Schutz sobre a 

interperação entre noção de tempo e experiência social, terão uma dupla 

relação com o tempo: uma sequencial como processo ou ação no sentido 

de meios e fins e uma estrutural concebida ante a diferença entre sistema 

e ambiente. Com respeito ao tempo, a diferença entre sistema e ambiente 

significa que nenhum sistema complexo pode assegurar-se 

exclusivamente no “point-to-point relation” com o seu ambiente, isto é, o 

instantâneo ajustamento com a imediata experiencia e imediata reação. É 

necessário de tempo para suas próprias operações, uma vez que a 

mudança completa ao mesmo tempo leva à destruição. Desse modo, a 

técnica estrutural do Sistema para evitar isso é a diferenciação, ou seja, a 

diferença do interno-externo como já foi visto (LUHMANN, 1976). 

Assim, a manutenção do sistema depende da diferenciação de 

estruturas e processos que possibilitem a constituição de novos futuros e 

novos passados a partir da perspectiva de diferentes atores, isto é, a 

 
8 A possibilidade da convergência, apesar de tradições distintas, conforme destacado por Luhmann, é aprofundada 
pelo artigo do Luhmann supramencionado, que serviu de base para esse tópico. 
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estrutura estabelece um futuro aberto para a seletividade da sociedade de 

futuros presentes. 

Com efeito, ante a necessidade de adiar escolhas torna-se possível 

(e, quiçá, necessário) usar o presente e o futuro como espécie de 

armazenamento de decisões a serem tomadas mais tarde sem 

descontinuar a presente operação do sistema. Fica claro, portanto, que o 

sistema atual precisa de uma sequência de presentes como definidores de 

sentido do passado e do futuro, o que é feito a partir de escolhas e não de 

sucessões de fatos. Com efeito, o processo de comunicação tem efeito na 

produção e reprodução de situações de escolhas. 

Essa característica assegura à estabilidade necessária para a conti-

nuidade do sistema econômico e político, possibilitando a integração de 

esquemas utópicos e tecnológicos junto com uma espécie de fundamento 

de segurança para a confiança (security base for trust) (LUHMANN, 

1976). Para ficar mais claro, o ambiente experencia a sucessão cronológi-

ca, mas depende do tempo para sua incorporação social. Contudo, isso só 

é possível a partir da capacidade de comunicação de diversos diferentes 

passados e futuros em formas de escolhas sociais (e, quiçá, algumas indi-

viduais) e sua agregação pelo tempo, ou seja, pelo tempo social e 

culturalmente compreendido, o que possibilita a postergação da tomada 

de decisão sobre as próprias escolhas temporais a partir dos modais. 

Com isso, fica muito mais claro que a compreensão de que o tempo 

somente é dado como relacionado a um evento não se adequa à noção 

aristotélica de tempo como forma de movimento dependente da mudan-

ça, mas sim de que ele está relacionado com a incorporação de um 

evento ante a escolha social de como esse evento será integrado no sis-

tema. Em outras palavras, a relação com o evento não é um aspecto 

fático, mas sociocultural, ou seja, de uma escolha social de compreensão 

do movimento cronológico. 

Essa é a razão pela qual o tempo é uma dimensão de definição de 

sentido, pois ele possibilita a definição de sentido num espaço temporal 

possível do sistema no qual ele está inserido e não na sua imediatidade. A 
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imediatidade do evento cronológico fica no ambiente, sendo apenas in-

ternalizada para o sistema quando é incorporada pelo tempo como 

compreensão social 

Da mesma forma, a noção que “também passado e futuro são sem-

pre, e apenas, simultaneamente relevantes”, pois sua dimensão 

definidora de sentido apenas ocorre no presente. E, mais, trata-se de um 

sentido volátil, flexível e mutável a depender dos valores e das perspecti-

vas da sua inclusão sociocultural. Isso retoma à ideia de horizonte, que 

está sempre mudando e é sempre inatingível, pois quando se torna reali-

dade, já se fala do presente. 

Se o ponto de orientação do sistema jurídico na Teoria dos Sistemas 

é a diferença a partir dos atos de comunicação, ou, melhor, das decisões 

numa rede heterárquica dinâmica, essas estão intimamente relacionadas 

com a questão do tempo. Nesse sentido, “as decisões são o processo de 

distinção fundante das organizações” (ROCHA, AZEVEDO, 2012, p. 209) 

e isso só é possível com a especificidade funcional e com o paradoxo da 

indecidibilidade, sendo elas às responsáveis por decidir diante da 

incerteza e reduzir complexidade. 

Nessa linha, isso só ocorre quando entendemos que a decisão é uma 

escolha que ocorre dentro da dimensão social do tempo, porque a 

própria noção de tempo significa uma escolha dentro um campo variável 

de possibilidades e sentidos que são elegidos pelas distintas possíveis 

perspectivas sociais. Então, percebe-se, pelo recorte feito, as possíveis 

vantagens oferecidas pela proposta Luhmaniana diante da concepção 

aristotélica, uma vez que ela cria, ou esclarece, o papel de flexibilizador 

(talvez de amortecedor) do tempo social no momento das decisões diante 

das incorporações fáticas ocorrida na perspectiva cronológica, o que 

promove certa estabilidade para os próprios sistemas que orientam, 

organizam e alinham, no âmbito decisório e temporal, a diversidade de 

passados e futuros dentro do sistema.  
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Considerações finais: 

 

A presente investigação procurou aprofundar a ideia de que desde a 

filosofia clássica de Aristóteles até Hegel sempre se partiu de um assen-

tamento ontológico do tempo, ou seja, o tempo era tratado como um 

movimento no espaço, conforme lecionou Vesting. Nessa linha, consoan-

te Vesting, Luhmann promoveu um rompimento com a filosofia clássica 

na medida em que supera a tradicional distinção entre estática e dinâmi-

ca, repouso e movimento e fixo e fluído. Esse rompimento é merecedor 

de maiores investigação para entendermos melhor a forma, as vantagens 

e algumas consequências disso.  

Para tanto, foi feito um recorte teórico das propostas de Aristóteles 

e Luhmann e, a partir dele, elas foram confrontadas. Nessa linha, identi-

ficou-se possíveis vantagens oferecidas pela proposta Luhmaniana diante 

da concepção aristotélica, uma vez que ela cria, ou esclarece, o papel de 

flexibilizador (talvez de amortecedor) do tempo social no momento das 

decisões diante das incorporações fáticas ocorrida na perspectiva 

cronológica, o que promove certa estabilidade para os próprios sistemas 

que orientam, organizam e alinham, no âmbito decisório e temporal, a 

diversidade de passados e futuros dentro do sistema. Pelo limitado 

espaço do artigo, diversas campos se abrem para a continuidade da breve 

pesquisa. Dentre esses, a relação entre o tempo, paradoxo decisório, 

sistema jurídico e Constituição é, na visão do autor, o mais interessante 

deles, o que será futuramente desenvolvido. 
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Revisitando o problema da validade do Direito: 

visões alternativas à teoria tradicional das fontes 

 

Maurício Pedroso Flores* 

 

 

1 Introdução 

 

Em Teoria do direito: uma introdução, o jurista alemão Thomas 

Vesting empreende uma retomada de conceitos fundamentais que apoi-

am a reflexão teórica sobre o direito à luz das transformações sociais 

contemporâneas. Após revisitar as noções como função, norma e siste-

ma, Vesting propõe uma discussão sobre a questão das fontes legítimas 

do direito, isto é, de suas condições de validade. Sua tese principal é a de 

que a teoria tradicional das fontes do direito, baseada em uma hierarquia 

de fontes autorizadas pelo poder estatal, encontra-se em crise, e de que 

não há, até então, muitos substitutos à vista. 

Este artigo se propõe a recuperar os termos principais da discussão 

que Vesting estabelece e avaliar possíveis contribuições que as visões 

pluralistas do direito venham a ter para esse debate. A primeira parte 

descreve como o modelo tradicional das fontes é submetido a pressões no 

contexto de um “Estado aberto”, em que o direito estatal passa a concor-

rer com normas intrastatais e extraestatais. As implicações desse 

contexto são vistas a partir do exemplo da formação de uma autoridade 

transnacional sobre assuntos relativos a domínios da internet. 
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A segunda parte passa em revista as críticas que Vesting tece aos 

modelos juspositivistas e jusnaturalistas no que diz respeito à problemá-

tica da fundamentação da validade do direito. De acordo com o autor, 

enquanto o positivismo esbarra em um centramento na figura do Estado, 

seu concorrente teórico se equilibra sobre uma frágil definição de natu-

reza que parece ter desmoronado no contexto da sociedade liberal 

moderna. 

Em seguida, trata de duas alternativas às teorias das fontes mais 

tradicionais, elaboradas por Hans Kelsen e Niklas Luhmann. Enquanto o 

primeiro acaba estabelecendo uma tentativa contraditória de fundamen-

tação normativa da validade, o segundo parece escapar dos dilemas de 

positivistas e jusnaturalistas ao entender a validade como símbolo circu-

lante na sociedade. Tomando o modelo de Luhmann como base, Vesting 

procura aperfeiçoar a teoria das fontes por meio de duas propostas: a 

substituição de um modelo hierárquico por um modelo em rede e a mu-

dança de uma orientação normativista para uma visão pragmatista das 

normas. 

Por fim, o artigo visa resgatar um debate sobre a especificidade do 

direito ocorrido no interior da teoria pluralista, um debate que pode 

apresentar contribuições para o tratamento da problemática validade em 

um contexto de multiplicidade de fontes jurídicas com caraterísticas 

muito diversas. 

 

2 O “Estado Aberto” e a crise da hierarquia das fontes 

 

Logo no começo do capítulo 5 de Teoria do direito, Thomas Vesting 

resume em boa medida o espírito da teoria tradicional das fontes do 

direito, concebido ainda no século XIX, mas que imperou largamente 

durante o século XX: 

 

Savigny designa por “fontes do direito” os “fundamentos originários” do di-

reito vigente. Essa ideia em pouco se alterou até os dias de hoje, na medida 

em que normas jurídicas – diferentemente de outros materiais regulatórios e 
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convenções de caráter social – não “valem” só por serem manejadas de de-

terminado modo e não de outro, mas somente podem ser qualificadas como 

“vigentes” se puderem ser atribuídas a fundamentos originários juridica-

mente reconhecidos.1 

 

Quando diz que essa ideia tradicional “em pouco se alterou até os 

dias de hoje”, Vesting parece se referir não apenas, e nem especialmente, 

à teoria do direito propriamente dita. Está se referindo também à forma 

predominante por meio da qual se ensina direito em muitos lugares do 

mundo, incluindo o Brasil, e de como os operadores jurídicos que atuam 

nas instâncias jurisdicionais estatais o enxergam. Essa situação não pode 

ser apontada como mero resultado de uma herança kelseniana (ainda 

que não se possa negá-la), mas se refere a uma atitude mais geral de 

pensamento em que, no fim das contas, o único direito que importa é o 

direito produzido ou chancelado pelo Estado – em outras palavras, o 

direito cujos fundamentos originários sejam “juridicamente reconheci-

dos”. 

Esse direito, em muitos lugares ainda visto como o único efetiva-

mente “vigente”, se apoia na existência de uma unidade interna a ser 

estruturada por uma hierarquia. A pirâmide kelseniana é talvez o exem-

plo mais famoso dessa hierarquia, embora não seja o único. A ideia geral 

dessa estrutura é a de que existem categorias superiores e inferiores 

dentro da legislação, com a constituição ocupando o lugar mais alto e as 

demais normas jurídicas derivando dela, sucessivamente. Essa hierarqui-

zação, conforme assinala Vesting, cumpre duas funções: ao mesmo 

tempo em que soluciona colisões entre diferentes níveis de normas, tam-

bém ajuda a responder “à pergunta sobre o que se encontra ‘antes’ da 

fonte mais elevada”.2 

É precisamente essa hierarquização das fontes do direito, e suas te-

orias correspondentes, que atualmente se encontram em crise na visão 

de Vesting. E poderíamos facilmente dizer que não apenas na visão de 

 
1 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 170. 

2 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 171. 
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Vesting, mas na visão de muitos teóricos e teóricas do direito, ao menos 

desde o começo da década de noventa ou, se consideramos o trabalho 

precursor de alguns pluralistas jurídicas, da década de oitenta. 

Para falar a verdade, essa é uma discussão que remete mais preci-

samente aos debates travados entre Hans Kelsen e Eugen Ehrlich ainda 

no começo do século XX, quando este último sustentava, contra ideia de 

uma separação entre ciência do direito e sociologia do direito, um olhar 

sobre a existência de um “direito vivo”3 e, consequentemente, uma me-

todologia científica baseada na própria sociologia do direito.4  

O que está em jogo, nas duas situações, é a possibilidade se fazer 

uma distinção clara entre normas jurídicas, estatalmente sancionadas, e 

as demais normas sociais. Em outras palavras, trata-se de poder dizer o 

que há de especificamente “jurídico” em determinadas normas ou pa-

drões de comportamento. Retomaremos essa questão nos momentos 

finais desse artigo, ocasião em que também discutiremos como a própria 

tradição pluralista teve dificuldades de se desvencilhar dessa questão. 

De volta ao texto de Vesting, cumpre mencionar uma importante 

passagem onde ele analisa as causas dessa crise na teoria tradicional das 

fontes do direito:  

 

Em um contraste característico com esta primeira avaliação [a da teoria tra-

dicional] encontra-se o fato, hoje praticamente incontestado – inclusive na 

literatura dogmática – de a teoria das fontes do Direito ter sido submetida a 

pressão. Em regra, isso se atribui ao fato de a hierarquia tradicional das fon-

tes do Direito ter sido ampliada, no “Estado aberto”, com novos materiais 

regulatórios tanto externos quanto internos ao Estado, cuja adaptação ao sis-

tema até então existente traz algumas dificuldades.5 

 

 
3 Gunther Teubner recuperou essa noção para tratar dos fenômenos de globalização do direito em TEUBNER, 
Gunther. A Bukowina Global sobre a emergência de um pluralismo jurídico internacional. Impulso: Revista de 
Ciências Sociais e Humanas, Piracicaba, Unicamp, v. 14, n. 33, pp. 9-32, 2003. 

4 KONZEN, Lucas; BORDINI, Henrique. Sociologia do direito contra dogmática: revisitando o debate Ehrlich-
Kelsen. Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 303-334, 2019. 

5 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 171. 
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Em outras palavras, a visão de um Estado centralizador e monopoli-

zador da criação de regras jurídicas é substituída pela visão de um 

"Estado aberto", expressão que Vesting toma emprestada do jurista ale-

mão Udo di Fabio. Nessa (não assim tão) nova perspectiva, o direito 

estatal passa a enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada, re-

presentada por “novos materiais regulatórios” situados a nível 

intranacional e transnacional. 

A sobreposição de normas a nível nacional é um tema clássico den-

tro da sociologia do direito, revisitado por diferentes gerações de 

pluralistas jurídicos, de Boaventura de Sousa Santos6 e Marc Galanter7 a 

Brian Tamanaha8. Diferentes grupos religiosos, culturais e/ou étnicos e 

movimentos sociais situados no interior dos Estados articulam perma-

nentemente novas normas e regras de comportamento ou novos 

significados jurídicos para os materiais normativos existentes. Robert 

Cover talvez tenha sido o autor que melhor captou essa dinâmica quan-

do, ainda na década de oitenta, defendeu o conceito de jurisgenesis, isto 

é, de um processo de criação de significado jurídico em que o Estado não 

possui qualquer privilégio hermenêutico9. 

A existência de conflitos entre um direito “oficial” – normalmente 

aquele promulgado pelos agentes que detêm o controle político sobre 

dado território – e direitos provenientes de fontes religiosas, sociais e 

econômicas não chega a ser uma novidade trazida pelo século XX, re-

montando a períodos muito anteriores. No período medieval, por 

exemplo, dependendo de sua atividade os membros das sociedades feu-

dais poderiam ser regidos pelo direito romano, por decretos 

monárquicos, pelo direito canônico, por costumes ou por leis de comér-

 
6 Sobretudo em seu clássico estudo, realizado em solo brasileiro, sobre o “direito de Pasárgada”, reunido em 
SANTOS, Boaventura de Sousa. O direito dos oprimidos: sociologia crítica do direito, parte 1. São Paulo: Cortez, 
2014. 

7 GALANTER, Marc. Justice in many rooms: courts, private ordering, and indigenous Law. The Journal of Legal 
Pluralism and Unofficial Law, [S.I.], v. 13, n. 19, p. 1-47, 1981. 

8 TAMANAHA, Brian. A realistic theory of law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 

9 COVER, Robert. The Supreme Court, 1982 Term - Foreword: Nomos and Narrative. Harvard Law Review, 
Cambridge, v. 97, n. 1, p.4-68, 1983. 
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cio. Já na era das colonizações europeias, as colônias viviam muitas vezes 

sob a égide de um direito híbrido formado pelo ordenamento da metró-

pole e os usos, costumes e preceitos religiosos anteriormente seguidos 

dentro da própria colônia.10 

Mas o reconhecimento de ordens normativas intraestatais de cunho 

religioso, moral, social, econômico ou político sempre foi percebido com 

um certo de ar de extravagância por parte da teoria do direito mais tradi-

cional que se formou ao final do século XIX. Essa teoria admitia por certo 

a existência de outras normas não jurídicas que orientam o comporta-

mento das pessoas em sociedade, normas provenientes de outras fontes 

que não o direito estatal e que na prática são tão ou mais eficazes que ele. 

Mas as admitia nessa condição de “não jurídicas” e, portanto, exteriores 

ao conhecimento jurídico. Eficazes na prática, ou em certas práticas, mas 

não “vigentes”, no sentido tradicionalmente empregado. 

A partir do início da década de oitenta, autores e autoras que se inti-

tulavam enquanto pluralistas jurídicos resolveram desafiar, 

sistematicamente, essa concepção. John Griffiths, que se tornou uma 

espécie de porta-voz do pluralismo como movimento teórico, apresen-

tou-o como uma alternativa necessária ao “centralismo jurídico”, ou seja, 

à crença de que o direito é uma “ordem exclusiva, sistemática e unificada 

de proposições normativas”11 comumente identificadas com o direito 

liberal dos Estados modernos. Segundo o autor, a existência de direito 

fora do Estado não se tratava da elaboração de mais uma teoria, mas da 

mera constatação de um fato. 

Mas esse fato, que Vesting alega ser hoje “praticamente incontesta-

do”, somente chegaria a esse patamar de aceitação graças a contribuição 

decisiva de estudos sobre os processos de privatização e transnacionali-

zação do direito que tiveram no início da década de noventa, em meio 

aos debates sobre a globalização. Somente a partir desse momento é que 

 
10 TAMANAHA, Brian. Understanding legal pluralism: past to present, local to global. Sydney Law Review, v. 30, 
n. 2, p. 375-411, 2008. 

11 GRIFFITHS, John. What is legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, [S.I.], v. 18, n. 
24, p. 1-55, 1986, p. 3. 
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o “centralismo jurídico” então denunciado pelos pluralistas se apresentou 

como uma premissa insustentável para grande parte da teoria do direito. 

Esses estudos enfatizavam não mais a existência de ordens norma-

tivas intraestatais, mas especialmente supraestatais, transnacionais. Um 

bom exemplo, que Vesting inclusive menciona em seu texto, é a adminis-

tração de nomes e endereços da internet, hoje a cargo de uma 

organização multissetorial denominada Corporação da Internet para 

Atribuição de Nomes e Números (ICANN), criada pelo governo norte-

americano em 1998. 

O desenvolvimento predominantemente descentralizado e desterri-

torializado da internet durante as décadas de oitenta e noventa tornava 

difícil qualquer reinvindicação de controle por parte de um Estado ou 

mesmo de uma organização internacional. Mas, ao mesmo tempo, aspec-

tos importantes de seu funcionamento sempre dependeram de 

estruturas minimamente centralizadas, como é o caso da função IANA, 

sigla em inglês para designar a autoridade responsável pela atribuição de 

nomes e números na internet.  

Quando o interesse comercial pela internet cresceu em meados da 

década de noventa, percebeu-se que possuir a autoridade para definir 

qual endereço pertenceria a qual pessoa ou instituição era, além de uma 

atividade lucrativa, uma questão de poder político. A internet havia fica-

do grande demais para que seu funcionamento dependesse, como 

outrora, de consensos obtidos por um grupo de engenheiros reunidos em 

uma sala. Na medida em que o debate envolvia mais interessados, como 

empresas de tecnologia e governos nacionais, tornou-se fundamental 

indagar sobre quem exerceria, sob bases legítimas, a autoridade sobre a 

alocação de nomes e números na internet.12 

Mas de que “fonte” oficial de direito poderia advir essa legitimida-

de? Que hierarquia deveria ser seguida? Obviamente, nenhuma. A 

regulação da internet tratava-se não apenas de um problema desconhe-

 
12 GOLDSMITH, Jack; WU, Tim. Who controls the internet?: illusions of a borderless world. Oxford: Oxford 
University Press, 2006. 
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cido, sem nenhum precedente ao qual se pudesse reportar, mas também 

de algo difícil de ser limitado, uma vez que o que estava em jogo era o 

futuro de um espaço virtual que já havia evidenciado sua capacidade de 

transcender fronteiras e cujo alcance tendia a um nível verdadeiramente 

global. Nenhuma regulação completamente nacional poderia almejar ter 

muito sucesso nesse cenário. Um “direito da internet” precisava ser in-

ventado praticamente do zero, levando em conta essa circunstância.  

Mais do que dificuldades no manejo das fontes do direito, quando 

falamos da internet e das condições de surgimento da ICANN estamos 

falando da impossibilidade de se recorrer a uma ou outra fonte de direito 

para resolver uma questão. Logo, da impossibilidade de se ter legislações 

ou decisões válidas porque se reportam a uma ou outra fonte de direito. 

Após uma disputa entre a comunidade de criadores e desenvolvedores da 

internet e o governo norte-americano, este último decidiu afirmar sua 

autoridade – muito mais pela força do que pelo direito – e criar a ICANN, 

uma instituição transnacional a partir de então dotada de legitimidade 

jurídica para controlar a atribuição de endereços e protocolos da internet. 

O caso da ICANN parece suficiente para explicitar o tipo de “pres-

são” a que a teoria tradicional das fontes do direito encontra-se 

submetida hoje – ou, melhor dizendo, há pelo menos duas décadas. Mas, 

para além das circunstâncias fáticas, Vesting sugere que há ainda um 

problema mais grave, de ordem teórica, que a teoria tradicional das fon-

tes tem tido dificuldades de enfrentar há algum tempo, senão desde seu 

próprio começo: seus próprios paradoxos. 13 

Como explicar o ponto de origem das hierarquias normativas sem 

recair em um regresso infinito? Em outras palavras, como situar a ver-

dadeira origem de uma hierarquia, um ponto que hipoteticamente não 

possui ele próprio uma origem dentro do sistema? A teoria do direito 

buscou resolver esse problema da fundamentação da validade por meio 

da criação de metaníveis, dos quais os mais famosos são o de Hans Kel-

 
13 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 172. 
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sen (norma hipotética fundamental) e o de Herbert Hart (regra de reco-

nhecimento). 

Ocorre que soluções desse tipo estão fadadas ao fracasso por não es-

caparem ao paradoxo da indiferenciação entre origem e eficácia da fonte, 

conforme denunciaram Paul Valéry e Jacques Derrida. A metáfora da 

fonte produz, ela mesma, uma diferença entre o que se encontra antes e 

depois da fonte. Assim, é incapaz de explicar como pode o sistema jurídi-

co se fechar a partir de uma construção interna ao seu sistema de fontes.  

Mais uma vez o exemplo da ICANN é elucidativo: hoje, reconhece-

mos essa instituição como fonte de autoridade para questões de domínio 

na internet. Mas olhando para a história de sua criação, nos deparamos 

com um “antes” da ICANN que não explica, senão por uma questão de 

imposição do governo dos Estados Unidos, como ela foi criada. Ou seja: a 

criação da ICANN não foi uma decorrência lógica de alguma hierarquia 

ou de alguma fonte original. Sua origem e sua eficácia são a mesma coi-

sa, e só podem ser reconstituídas quando nos remetemos a um mesmo 

instante de tempo. A partir do momento em que passou a existir, a 

ICANN se tornou, ao mesmo tempo, um nível e o único metanível possí-

vel – a única fonte de si mesma. 

 

3 O problema da validade nas teorias juspositivistas e 

jusnaturalistas 

 

Diante desse cenário, Vesting se indaga acerca do motivo para a 

aparente ausência de visões alternativas à teoria tradicional das fontes do 

direito, mesmo que seus problemas sejam sabidos há algum tempo14. 

Mas essa indagação, que parece se dirigir mais propriamente à teoria do 

direito alemã, não soa como um certo desprestígio ao trabalho realizado 

pelos pluralistas jurídicos desde a década de oitenta? Pode-se contestar o 

quanto o pluralismo jurídico, especialmente em seus primórdios, foi ou 

não capaz de fornecer uma teoria do direito adequada. Contudo, é inegá-

 
14 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 173. 
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vel que desde sempre forneceu uma visão alternativa das fontes do direi-

to. 

Críticas à parte, o diagnóstico que Vesting estabelece na sequência 

certamente tem seus méritos, e vale a pena acompanhar sua argumenta-

ção de perto. À indagação feita acima, o próprio Vesting responde: a 

aparente ausência de visões alternativas tem por motivo um histórico e 

problemático centramento das fontes do direito na figura do Estado na-

cional.  

A validade do direito tem sido intimamente relacionada, ao menos 

desde o advento da modernidade, a normas promulgadas pelo poder 

sancionador estatal. A produção de códigos de leis no século XIX ajudou a 

sedimentar a ideia de que a formação do direito havia se transformado, 

de forma permanente, em domínio do Estado – uma ilusão que ainda 

tarda a se dissipar em boa parte do pensamento jurídico contemporâneo. 

Vesting argumenta que a consolidação dessa visão se deu com o po-

sitivismo jurídico ou positivismo “legal”, que transformou a 

universalidade abstrata da lei em um conceito mais técnico-formal, con-

traposto aos atos singulares judiciais ou administrativos. Quando o 

Estado burguês se transforma em Estado legislador, ele passa à condição 

de criador e ao mesmo tempo garantidor do direito por ele criado. É 

somente ele quem decide ou pode decidir sobre a autoridade e a validade 

do direito – logo dependentes, portanto, do poder politicamente sancio-

nado.15 

A ideia do direito como produto da vontade política ganhou um 

primeiro desenvolvimento teórico importante na sociologia da domina-

ção de Max Weber. Para o sociólogo alemão, a “dominação legal” era um 

tipo ideal que representava o abandono da dominação tradicional, basea-

da em crenças, em prol de uma dominação como resultado de decisões 

intencionais. Essa dominação é dependente da coerção jurídica pela for-

ça, tida então como monopólio do Estado. Em vez de carismática e 

 
15 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 174-175. 
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associada a grandes figuras, é impessoal, burocrática, baseada em regras 

abstratas. Isso quer dizer que 

 

Agora, em todo caso, o Estado e seu monopólio de poder passavam a consti-

tuir o pressuposto para o fato de o Direito não só estar registrado por escrito 

em códigos impressos em papel, como também ser eficaz em caso de confli-

to, e isso significa que, se necessário, ele podia ser imposto empregando-se 

instrumentos estatais legítimos de poder.16 

 

Essa observação é importante pois enfatiza não apenas a condição 

do Estado enquanto criador de normas, mas também como um agente 

que emprega meios legítimos “em caso de conflito”. Ou seja, a dominação 

legal aparece também como uma espécie de “domesticação da violência”, 

como diria Robert Cover17, na medida em que torna ilegítima qualquer 

violência que se pratique fora dos domínios estatais. 

Anos mais tarde, Carl Schmitt iria radicalizar ainda mais a funda-

mentação do direito no poder. Como afirma Vesting, Schmitt “declarou o 

Direito produto de decisões últimas, insuscetíveis, por sua vez, de maio-

res derivações: o ordenamento jurídico baseia-se não em normas, mas 

sim, como todo ordenamento, em uma decisão”18. Mas ao defender a 

ideia de que o ordenamento jurídico não se baseia em normas, mas em 

uma decisão soberana capaz de dispor as normas a qualquer momento, 

Schmitt aproxima poder e validade do direito a tal ponto que se torna 

extremamente difícil, senão impossível, distinguir o direito da mera au-

toridade.19 

Esse não era exatamente um problema para a construção teórica 

schmittiana, mas é certamente um grave defeito para qualquer formula-

ção que pretenda reservar algum tipo de autonomia ao direito, isto é, 

qualquer formulação de uma teoria efetivamente do direito. O problema 

 
16 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 177. 

17 COVER, Robert. Violence and the word. Yale Law Journal, New Haven, v. 95, n. 1, p. 1601-1629, 1986. 

18 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 177-178. 

19 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 178-179. 
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aqui não é somente seu centramento no Estado, mas sua completa disso-

lução na figura do poder soberano.  

Mas uma vez que a trajetória do pensamento jurídico positivista não 

oferece pistas para uma visão alternativa do direito, exatamente por 

relacionar de forma tão próxima direito e poder estatal, não conviria 

então buscá-las no interior da outra grande tradição teórica do direito, a 

do jusnaturalismo (ou direito natural)?  

Vesting empreende essa tentativa, mas acaba se deparando com ou-

tros problemas. O “direito natural” é uma designação para todo direito 

que é tido como “superior” ao vigente, um direito vinculado por princí-

pios universais como justiça e igualdade.20 Um direito que não padeceria, 

dessa forma, de uma eventual indissociabilidade com relação à autorida-

de ou poder soberano. Contudo, a introdução de uma ideia de “natureza” 

acaba por suscitar problemas de outra ordem: 

 

Uma fundamentação de validade do Direito de caráter jurídico-natural en-

contra-se hoje – tanto quanto em 1945 – diante da dificuldade de ter que se 

referir a uma “natureza” cujo contexto originário e horizonte soçobraram na 

transição para a sociedade (liberal) moderna. Somente no contexto da socie-

dade nobiliárquica estacionária da velha Europa era possível e consistente 

situar as bases da validade do Direito na natureza: o Direito natural pressu-

põe a ideia da natureza como um sistema ordenador razoável, obrigatório e, 

nessa qualidade, indisponível para a sociedade. A moderna concepção de na-

tureza é fundamentalmente diferente dessa ideia.21 

 

A concepção moderna de natureza abrange em larga escala as pró-

prias intervenções humanas, o que implica o abandono de suas raízes 

platônicas ou aristotélicas enquanto exemplo da perfeição ou modelo 

ideal a ser seguido. Um direito natural só pode se estabelecer em função 

de um direito “positivo”, artificial e divergente da perfeição da natureza, 

perdendo sentido quando já não é mais possível falar de uma natureza 

“perfeita” que inspire correção e equilíbrio. 

 
20 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 180. 

21 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 181. 
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Após repassar a evolução da tradição do direito natural de Platão e 

Aristóteles a John Rawls e Ronald Dworkin, Vesting se detém por um 

momento na tentativa elaborada por Jürgen Habermas de reconstituir 

pressupostos implícitos de validade sob uma ética do discurso universali-

zável22. Nessa visão, “a validade das normas jurídicas também é 

dependente de um consenso de todas as pessoas racionais”23. Logo, so-

mente quando as exigências de um procedimento democrático são 

atingidas é que se pode falar na produção de um direito válido. Mas como 

essas exigências também comportam uma dimensão moral, torna-se 

necessário recorrer a uma complementariedade entre moral e direito 

cuja dimensão Habermas não parece capaz de estabelecer de forma mui-

to precisa, segundo Vesting: 

 

Habermas parte do princípio de que, sob as condições modernas, regras jurí-

dicas e morais diferenciam-se simultaneamente e aparecem, lado a lado, 

como categorias distintas de normas de conduta – uma relação entre Direito 

positivo e moral da razão autônoma que Habermas também designa como 

“relação complementar”. Mas a natureza exata dessa relação complementar 

permanece bastante indeterminada. Em todo caso, Habermas tende a querer 

sobrepor as exigências da moral da razão ao Direito e, com isso, a limitar a 

autonomia do Direito em prol da moral ou assentar a teoria do Direito na fi-

losofia moral.24  

 

Como então fundamentar a validade do direito preservando sua au-

tonomia e, ao mesmo evitar um problemático centramento das fontes no 

Estado? Como considerar a normatividade oriunda de contextos sociais 

como componente dessa validade? Exploraremos na sequência, seguindo 

o texto de Vesting, duas análises que tentaram responder a esses desafios 

no decorrer do século XX. 

 
22 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 186-187. 

23 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 188. 

24 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 188. 
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4 Integrando eficácia e validade na definição do direito 

 

As noções clássicas de validade do direito, mesmo no caso do direito 

positivo, aparecem em conexão com uma racionalidade desenvolvida 

com base na filosofia natural.25 O direito é, por certo, concebido como 

uma criação humana, artificial, “posta” – por oposição àquilo que o ser 

humano herda da natureza. Mas uma construção artificial que ainda 

toma por modelo leis universais indisponíveis à ação humana. 

Esse postulado, notavelmente resumido pela expressão “direito ra-

cional”, ajudou a explicar, durante muito tempo, por que a vontade do 

legislador se distinguiria da mera discricionaridade ou arbítrio. Trata-se 

de um direito voltado não contra a natureza, mas contra aquele tipo de 

direito derivado do costume. É dizer, o costume não produz direito – 

quem produz direito é a atividade legisladora guiada por princípios uni-

versais. 

Essa ideia consolidou, no início do século XX, a noção de que a vali-

dade do direito remeteria sempre a “um ato de criação em forma de 

vontade ou ao Direito criado pelos órgãos competentes na forma previs-

ta”26. Mas essa definição irá redundar, como vimos, em um sempre 

excessivo e problemático centramento no Estado: 

 

Fosse essa suposição verdadeira, o Direito seria, na sociedade (liberal) mo-

derna, uma “massa regulatória” das instituições políticas autorizadas para o 

seu estabelecimento nos limites da “proporcionalidade” jurídico-

constitucional. Nesse caso, a validade do Direito coincidira, no melhor caso, 

com atividade legisladora do Estado providencial que se formou em reação à 

acelerada transformação social desde a Primeira Guerra Mundial. No pior ca-

so, contudo, todo Direito seria o produto da arbitrariedade ilimitada de 

ditadores políticos (Lênin, Hitler, Mussolini etc.).27 

 

 
25 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 194. 

26 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 196. 

27 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 196. 
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Em outras palavras, não seria necessário levar em conta as condi-

ções sociais que sustentam a normatividade da “massa regulatória” 

estabelecida pelo Estado? A produção das normas jurídicas não acontece 

também em contextos extraestatais, fora da ação direta do poder políti-

co? 

Uma das mais célebres tentativas de ressituar a validade do direito 

para além da mera noção de autoridade foi elaborada por Hans Kelsen, 

especialmente em sua Teoria Pura do Direito. Embora, de acordo com o 

Vesting, as consequências de sua empreitada tenham sido extremamente 

contraditórias – ao mesmo tempo em que dissociou o direito do poder, 

abriu espaço para a criação política do direito.28  

Na base desse arcabouço teórico encontra-se a noção de que as 

normas jurídicas funcionam como esquemas interpretativos da realidade, 

atos de linguagem que “conferem ao acontecimento/comportamento 

fático um sentido especificamente jurídico”29. Há uma célebre passagem 

logo no começo da Teoria Pura do Direito que ajuda a ilustrar essa noção: 

 

Numa sala encontram-se reunidos vários indivíduos, fazem-se discursos, uns 

levantam as mãos e outros não – eis o evento exterior. Significado: foi votada 

uma lei, criou-se Direito. [...] Um comerciante escreve a outro uma carta 

com determinado conteúdo, à qual este responde com outra carta. Significa 

isto que, do ponto de vista jurídico, eles fecharam um contrato. Certo indiví-

duo provoca a morte de outro em consequência de uma determinada 

atuação. Juridicamente isto significa: homicídio.30 

 

O conceito de validade designa assim “o modo de existência especí-

fico de uma norma jurídica”31, que funciona como uma espécie de 

segunda ontologia que se sobrepõe ao mundo do ser. Como pertencente 

ao âmbito do dever ser, essa norma não depende, para ser válida, nem do 

 
28 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 197. 

29 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 197. 

30 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 2. 

31 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 197. 
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ato de vontade da autoridade que lhe deu validade, e nem de sua eficácia 

objetiva. 

A ideia de validade se fixa assim na noção de um dever ser que apa-

receria como um valor intrínseco dado à nossa consciência. A validade 

não é fundamentada propriamente no direito estatal, mas, em vez disso, 

em uma norma fundamental hipotética que, através de níveis, funda-

menta as normas estatais inferiores. Essa norma fundamental não é algo 

perceptível pelos sentidos, mas somente algo pressuposto como uma 

espécie de “regra de parada” – caso contrário, o sistema jurídico redun-

daria em um regresso infinito que impediria a verificação da necessidade 

de sua obediência32. 

A desvantagem do modelo kelseniano é que a validade do direito 

somente pode ser fundamentada de modo científico, com base na associ-

ação que o autor realiza entre teoria do direito e teoria do conhecimento. 

Excluem-se assim, de forma indevida, “as bases mediáticas e epistemoló-

gicas da validade do Direito”33, isto é, as condições sociais de eficácia da 

norma permanecem sendo desprezadas na construção teórica da noção 

de validade. Kelsen reconhece que um “mínimo da assim chamada eficá-

cia” contribui como condição de validade da norma, mas nada além 

disso.  

Será Niklas Luhmann quem tratará enfim, de privilegiar as condi-

ções sociais de produção das normas em seu conceito de validade. Para 

Luhmann, a validade do direito diz respeito a uma força de validade pu-

ramente circular, que gera a si mesma no sistema em que opera. O 

Direito valida a si mesmo de modo recursivo ao recorrer ao Direito vi-

gente em cada nova operação jurídica que realiza:  

 

Quando um tribunal decide, ele o faz sempre recorrendo a Direito vigente. 

Quando o legislador promulga uma nova lei, ele o faz nos limites da Consti-

tuição. A contraprova pode ser feita do outro lado da validade, do lado da não 

 
32 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 198. 

33 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 198. 
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validade: ninguém invocaria uma decisão inválida, ninguém invocaria uma 

lei que não entrou em vigor.34 

 

O sistema jurídico gera assim uma “estabilidade dinâmica”: é como 

uma máquina que se modifica a cada operação que produz. A ideia de 

validade deixa de se reportar à uma norma ou um metanível, mas é con-

siderada como um símbolo que mantém e reproduz a unidade do sistema 

jurídico; uma aquisição semântica da dinâmica própria de um sistema 

jurídico autopoiético.35 

A partir desse entendimento da validade como símbolo circular, 

Vesting propõe algumas modificações que a teoria do direito deve em-

preender à luz dos desafios contemporâneos. Vesting enfatiza 

principalmente dois pontos. Primeiro, afirma que a teoria das fontes e 

seu modelo tradicionalmente hierárquico deve ser reformulada em prol 

de um modelo heterárquico – um modelo de fontes em rede que inclua, 

por exemplo, o contrato e demais normatizações de caráter privado: 

 

O monopólio estatal da atividade legisladora deve ser substituído por uma 

concorrência legisladora, pela ideia de uma rede flexível de fontes do Direito 

que não pode mais ser fundada em relações de prevalência e subordinação. A 

hierarquia das fontes do Direito (centrada no Estado) deve ser abandonada, 

portanto, em prol da ideia de uma heterarquia das fontes do Direito.36 

 

Na medida em que a validade circula ao longo dessa rede de fontes, 

o grande desafio passa a ser não o de reconhecer a eficácia de ordens 

normativas não estatais, mas o de conciliá-las com as fontes tradicional-

mente baseadas no Estado – o que exigirá, provavelmente, “novas formas 

de autocontrole do Direito”37. 

Em segundo lugar, Vesting sugere que o direito deve possuir uma 

abertura cognitiva para o que chama de “convenções”, isto é, convênios 

 
34 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 200. 

35 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 200-201. 

36 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 205. 

37 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 205. 
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sociais entre indivíduos que se ligam por ações práticas no mundo.38 O 

direito deve tomar essas práticas casuais como referência para desenvol-

ver sua normatividade autônoma. Em vez da oposição direito positivo e 

direito natural, Vesting nos incita a vislumbrar uma diferença mais sen-

sível e menos absoluta entre, de um lado, as convenções sociais e, de 

outro, a práxis jurídica recursiva.39 

 

Assim, por exemplo, uma dogmática do Direito civil de redes modernas da 

economia (empresas virtuais, franchising, just-in-time, patent pools etc.) de-

ve lidar com as reflexões orientadas para a eficiência geradas nas práticas 

reflexivas dessas redes. Uma análise jurídico-constitucional de arte no senti-

do do art. 5º, § 3º, da Lei Fundamental [Alemã] não pode prescindir de 

convenções da atividade artística: a exposição de uma banheira pode estar 

constitucionalmente protegida pela liberdade artística, porque na medida em 

que a atividade artística introduz novamente em si (re-entry) objetos do co-

tidiano, para demonstrar a “ausência de limites” da arte na atividade 

artística.40 

 

A ideia de “saber implícito” desenvolve aqui um papel importante. 

Esse saber, orientado para a prática, pode, quando coletado de forma 

suficiente, ser traduzido em regras. Assim, a construção dessas regras, e 

logo da validade do direito, depende de uma interação produtiva com 

infraestruturas cognitivas da sociedade, integrando-as em suas próprias 

estruturas normativas. Ou seja, ao contrário do que pensava Kelsen, a 

validade do direito não deve ser pensada como contendo um “mínimo de 

eficácia”, mas precisa sim de um máximo de convenções bem-sucedidas, 

isto é, eficazes na prática. 

Vesting deixa em aberto a questão sobre qual a normatividade “es-

pecífica” que o direito eventualmente possuirá nesse novo modelo: um 

dos grandes desafios da teoria do direito contemporânea será justamente 

o de dizer se essa especificidade ainda faz sentido. Seu texto se contém a 

 
38 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 206. 

39 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 206. 

40 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 207. 
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asseverar que o tradicional entendimento normativo das regras deve ser 

substituído por um entendimento pragmático, mais orientado para a 

prática.41 

 

5 Normas sociais, normas jurídicas 

 

Contudo, ainda em busca de algum tipo de resposta à “questão em 

aberto” que Vesting pontua, talvez seja útil retomar um debate teórico 

realizado fora do âmbito da teoria dos sistemas. Apesar de seu pronto 

reconhecimento de ordens normativas não estatais, a tradição pluralista 

não passou imune à discussão sobre a “especificidade” do direito, isto é, 

sobre a possibilidade e a aptidão para se diferenciar, recorrendo a um 

elemento próprio do direito, entre normas efetivamente “jurídicas” e 

demais normas e convenções “sociais”. 

Em um universo de regulações locais, nacionais, internacionais, 

transnacionais e globais, que inclui desde a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da ONU até o regulamento de clubes de golfe, como 

diferenciar o que é direito e o que é mera regulação social? Conforme 

alertou Sally Engle Merry42, chamar de “direito” todas as formas de regu-

lamentação não estatal não impediria uma análise própria sobre o que é 

direito? O pluralismo jurídico e seu reconhecimento de uma multiplici-

dade aparentemente inegostável de normatividades não correria o risco 

de expandir indevidamente os critérios de definição jurídica a ponto 

deles já não significarem muita coisa? 

Essa controvérsia perdurou durante muito tempo entre os pluralis-

tas, que buscaram diferentes conceitos e modelos de diferenciação. A 

ideia tida como a mais promissora nesse sentido talvez tenha sido a de 

tratar o direito como um “campo social semiautônomo”, proposta deline-

 
41 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 210. 

42 MERRY, Sally Engle. Legal pluralism. Law & Society Review, Amherst, v. 22, n. 5, p. 869-896, 1988. 
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ada que foi recuperada pelos pluralistas a partir dos escritos da década de 

setenta da antropóloga Sally Falk Moore.43  

Contudo, nenhuma das categorias ou ferramentas teóricas utiliza-

das pelos pluralistas conseguiu dar uma resposta efetiva a esse dilema. E 

a explicação para esse fracasso, segundo Brian Tamanaha44, reside no 

fato de que a grande maioria dos pluralistas, apesar de suas notáveis 

descobertas sobre a prática e instituicionalização do direito em diferentes 

períodos e sociedades, ainda teimava em ver o direito como um conceito 

cuja definição poderia ser razoavelmente construída de uma forma cien-

tífica.  

De acordo com Tamanaha45, o erro de John Griffiths e de seus cole-

gas foi o de não compreender que, em uma visão radicalmente pluralista, 

o direito não pode ser mais do que um folk concept, um conceito cultural. 

A questão justamente fundamental para as correntes pluralistas da teoria 

do direito contemporânea é mostrar que o direito é um recurso significa-

tivo que diferentes sociedades ao redor do globo utilizam de múltiplas 

maneiras na consecução de não menos variados objetivos, e de que não 

há mais sentido em se falar em um “conceito de direito” como pretendeu 

Hart46 – a menos que com isso se queira fazer menção a um conceito de 

direito estatal de matriz ocidental que remonta a um período específico 

da modernidade, o da ascensão dos Estados modernos.  

Assim, saber-se-á de antemão que o conceito resultante de uma in-

vestigação como a de Hart muito provavelmente não satisfará as 

exigências inscritas na realidade vivida na Idade Média, na era das colo-

nizações americanas e africanas ou, o que ora nos importa, nas atuais 

perspectivas do “Estado aberto”. 

 
43 MOORE, Sally Falk. Law as process: an anthropological approach. Abingdon: Routledge & K. Paul, 1978. 

44 TAMANAHA, Brian. Understanding legal pluralism: past to present, local to global. Sydney Law Review, v. 30, 
n. 2, p. 375-411, 2008. 

45 TAMANAHA, Brian. Understanding legal pluralism: past to present, local to global. Sydney Law Review, v. 30, 
n. 2, p. 375-411, 2008, p. 396. 

46 HART, Herbert. O conceito de direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 
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Hoje a questão parece ser menos a de mostrar que existe uma plu-

ralidade de fontes que repercutem na produção do direito oficial do que 

de demonstrar a própria existência de uma pluralidade de ordens norma-

tivas singulares. Estamos diante de uma profusão de regimes privados de 

regulação na economia, na ciência e no esporte, de regulações multisse-

toriais na internet, de ordens transnacionais que regulam desde 

condições de trabalho até a proteção de recursos vegetais e marinhos.  

A multinormatividade é uma realidade para o direito contemporâ-

neo, o que não implica necessariamente a derrocada do Estado como 

sugerem as teses da “hiper-globalização”, mas uma reconfiguração subs-

tancial nos centros de poder e de decisão em áreas significativas da vida 

social, cada vez mais autônomas em relação aos processos políticos tradi-

cionais, como defendeu Gunther Teubner de maneira célebre em 

Fragmentos constitucionais.47 

Pensar o direito enquanto categoria científica é remetê-lo, invaria-

velmente, a uma teoria geral do Estado ou da autoridade jurídica 

constituída. Pensá-lo enquanto conceito cultural, por outro lado, é tratá-

lo sob registros pluralistas. Sob o registro de um pluralismo não mais 

propriamente “jurídico” – como o próprio John Griffiths veio a reconhe-

cer mais tarde ao abandonar a busca por um critério científico para se 

definir o que é direito – mas um "pluralismo normativo" ou "pluralismo 

no controle social", expressões que enfatizam o caráter normativo e efe-

tivo de regulações em diferentes níveis sem assumir um compromisso 

teórico com uma ou outra forma arquetípica de direito.48  

Há quem considerará tais definições extremamente problemáticas, 

uma vez que não poderemos mais utilizar os métodos tradicionais de 

definição analítica para responder a uma questão fundamental e persis-

tente em nosso campo: o que é, afinal, o direito? Essa pergunta, cuja 

resposta exata é por certo impossível, recebeu um tratamento bastante 

 
47 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: Constitucionalismo social na globalização. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 

48 GRIFFITHS, John. The idea of Sociology of Law and its relation to law and to sociology. In: FREEMAN, Michael. 
Law and sociology: current legal issues, v. 8. Oxford: Oxford University Press, 2006. 
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profícuo em dois autores que procuraram trabalhar, em momentos dis-

tintos, a teoria do direito sob uma ótica pluralista: Robert Cover, que 

escreveu seus principais trabalhos na década de oitenta, e Brian Tama-

naha, cuja produção teórica encontra-se em plena atividade. 

A definição de direito é, na visão de Cover, sempre o resultado de 

uma disputa de posições dentro do “complexo jogo social da legitima-

ção”49, uma disputa que se desenvolve historicamente sempre por meio 

de significados múltiplos e simultâneos: 

 

A palavra “direito” é, por si mesma, sempre um objeto primário de disputa. 

Pessoas argumentam e lutam sobre “o que é direito” porque o próprio termo 

é um recurso valioso para os empreendimentos que levam as pessoas a pen-

sar ou falar sobre direito em primeiro lugar. “Direito” evoca a lei dada no 

Sinai, a iniciativa legislativa de Solon, o imperativo categórico de Kant. No 

plano político, conota legitimidade para o exercício de coerção e para a orga-

nização da autoridade e do privilégio. No plano filosófico, conota 

universalidade e objetividade. O positivismo jurídico pode ser visto, em certo 

sentido, como um esforço massivo que procedeu de forma autoconsciente, 

por mais de dois séculos, a fim de despojar a palavra “direito” de tais resso-

nâncias. Mas as narrativas sagradas do nosso mundo condenam o 

empreendimento positivista ao fracasso ou, na melhor das hipóteses, apenas 

a um sucesso imperfeito.50  

 

Essa multiplicidade de sentidos impossibilita qualquer tentativa de 

se identificar a validade do direito a partir de algo que seja especifica-

mente “jurídico”. Aquilo que se considera como especificamente jurídico 

também muda com o tempo, e a autoridade de dizê-lo faz parte da pró-

pria disputa acerca de sua validade. No máximo, Cover delimitará o 

direito como o cumprimento de determinadas etapas de um processo de 

criação de significado jurídico, que começa com uma narrativa, passa 

pelo comprometimento de um grupo social e culmina na objetivação 

 
49 COVER, Robert. The folktales of justice: tales of jurisdiction. Capital University Law Review, Columbus, v. 14, 
n. 5, p. 179-204, 1985, p. 181. 

50 COVER, Robert. The folktales of justice: tales of jurisdiction. Capital University Law Review, Columbus, v. 14, 
n. 5, p. 179-204, 1985, p. 180. 
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desse significado – isto é, um dada narrativa torna-se jurídica quando 

passa à condição de realidade objetiva para os demais grupos51. Não há 

espaço para desenvolver essa concepção nesse artigo, e trata-se de algo 

ainda a ser melhor recuperado na obra de Cover, o que deverá ser feito 

em outro momento.  

Mais recentemente, Brian Tamanaha ofereceu uma solução interes-

sante para o problema da definição sobre o que vem a ser, 

especificamente, a qualificação “jurídica” concedida a uma norma. Assim 

como Cover, sua teoria realista do direito ignora que uma definição analí-

tica seja muito útil, optando por prestar atenção nas manifestações que o 

direito tem assumido no curso da história humana e no “que as pessoas 

pensam sobre elas, para que elas são usadas, o que elas fazem, e quais as 

consequências disso”52 (TAMANAHA, 2017, p. 81). 

Sua definição de direito é, portanto, simples e ao mesmo tempo sig-

nificativa: “direito é o que as pessoas no interior de grupos sociais 

enxergam e rotulam como ‘direito’”53. Nenhuma definição sobre validade 

do direito que seja prévia ao estudo do contexto social em que esse direi-

to se insere parece ser, no fim das contas, de grande utilidade – como 

demonstram os históricos paradoxos em que boa parte da teoria do direi-

to se embrenhou e jamais conseguiu sair. 

 

6 Considerações finais 

 

Esse artigo procurou condensar, em um breve percurso, as conside-

rações que Thomas Vesting elabora acerca da questão da validade do 

direito em face de fenômenos mais contemporâneos, que desestabiliza-

ram noções de hierarquia das fontes e inseriram o Estado nacional em 

um contexto de concorrência no que diz respeito à produção normativa. 

 
51 COVER, Robert. The Supreme Court, 1982 Term - Foreword: Nomos and Narrative. Harvard Law Review, 
Cambridge, v. 97, n. 1, p.4-68, 1983. 

52 TAMANAHA, Brian. A Realistic Theory of Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 81. 

53 TAMANAHA, Brian. Understanding legal pluralism: past to present, local to global. Sydney Law Review, v. 30, 
n. 2, p. 375-411, 2008, p. 396. 
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Não há como deixar de mencionar, uma vez mais, que ao falar de 

uma “aparente ausência” de alternativas à teoria tradicional das fontes 

Vesting parece ter ignorado debates que já vem ocorrendo pelo menos 

desde a década de oitenta, no interior das diferentes vertentes de teorias 

pluralistas do direito. Essa negligência ou desapreço parece ter como 

única justificativa plausível um eventual foco do autor na teoria do direi-

to alemã – ainda que não pareça ser esse exatamente o caso, vide o 

número de citações de obras e autores de outras partes do mundo. 

Mas o mérito inegável de Vesting é o de abordar o problema das 

fontes sob uma perspectiva histórica que demonstre a necessidade de 

uma reformulação dos termos do debate. A validade do direito não pode 

restar confinada a noções de autoridade política ou de uma “natureza” 

que corrija as imperfeições do direito humano. Ela só pode ser extraída 

dos contextos sociais em que a validação aparece como prática recursiva. 

Assim é que a teoria das fontes deve passar de um rígido modelo hierár-

quico para uma estrutura em rede, e de entendimentos normativistas 

para entendimentos pragmáticos das normas.  

Resta, no entanto, muito trabalho a fazer. É preciso pensar exata-

mente em que termos se dará a interação, nem sempre pacífica, entre 

normas de diferentes tipos – especialmente entre normas estatais e não 

estatais. Esse é um tema a ser tratado em outra ocasião, mas pode se 

dizer, no mínimo, que contribuições oriundas de diferentes tradições da 

teoria do direito são sempre bem-vindas. Vide o debate pluralista sobre a 

especificidade do direito a que aludimos na última parte desse artigo. 
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A interpretação do Direito na Teoria dos Sistemas e 

no contexto da cultura global das redes 

 

Patrícia Adriani Hoch 1 

 

 

“[...] Vivemos tempos líquidos, em que nada é feito para durar [...]” 

(Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida, 2011)2. 

 

“[...] Vivemos em uma sociedade cada vez mais algorítmica, na qual nossas 

funções públicas, desde registros policiais até as redes elétricas ou matrículas 

em escolas, são controladas por códigos” 

(Eli Pariser, em O filtro invisível, 2012). 

 

Introdução 

 

A partir da (re)volução tecnológica, com a transição das tecnologias 

analógicas (como a televisão e o rádio) para as digitais (a exemplo da 

Internet), surgiu uma nova sociedade, a sociedade em rede3 . Esse con-

texto inovador transformou e organizou a vida em sociedade em torno 

 
1 Doutoranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), na linha de pesquisa 
intitulada "Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direitos". Mestre e Graduada em Direito pela Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFSM). Pós-graduada em Direito Processual Tributário pela Anhanguera. Professora 
do Curso de Direito da UFSM e Coordenadora do Núcleo de Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais 
(NUJUDI). Integrante do Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, Internacionalização do Direito e Sistemas de 
Justiça (CCULTIS), vinculado à UNISINOS. Advogada. E-mail: patricia.adriani@hotmail.com. 

2 Para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, autor que se dedicou ao estudo das relações na chamada pós-
modernidade e elaborou os conceitos de modernidade líquida (2011), amor líquido (2003) e tempos líquidos 
(2007), “vivemos tempos líquidos, onde nada é para durar”, em face do imediatismo e da fluidez das relações no 
mundo contemporâneo. O termo líquido é adotado pelo autor para se referir a situações inconstantes, incertas e 
voláteis, que se modificam facilmente. 

3 A sociedade em rede foi conceituada pelo sociólogo espanhol Manuel Castells (2003, p. 8). 
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da utilização das tecnologias de informação e de comunicação (TIC), com 

destaque para a Internet. 

A evolução da tecnologia trouxe consigo uma nova forma de se per-

ceber a realidade, modificando valores culturais e criando novos hábitos, 

consubstanciando um viver social e comunicativo novo e líquido. Por 

consequência, a utilização das novas tecnologias, no âmbito da sociedade 

em rede, alterou a dinâmica e trouxe outras nuances para o contexto 

social, evidenciando que no Século XXI a relação espaço-temporal possui 

inúmeros avanços e diversas peculiaridades. Nesta perspectiva, a lógica 

das redes impacta as noções de constitucionalismo (que, na atualidade, 

passa a ser social)4, a interpretação do Direito, na medida em que pro-

porciona a utilização de ferramentas digitais e artificiais, bem como a 

tutela de direitos fundamentais, porquanto a Internet possui caráter 

libertário, descentralizado e transfronteiriço, não havendo controle pré-

vio, o que proporciona a violação exponencial desses direitos5. 

Essa dinâmica, evidentemente, rompe com os paradigmas jurídicos 

tradicionais e desafia os mecanismos convencionais de tutela jurisdicio-

nal. Significa dizer que o Poder Judiciário também sofre influência e é 

chamado para intervir em questões que envolvem as novas tecnologias, 

devendo, inclusive, se apropriar dessas mudanças e potencialidades, o 

que representa, muitas vezes, um grande desafio. 

A tecnologia evolui rapidamente, trazendo diversos efeitos (positi-

vos e negativos) para a sociedade e também para os Tribunais, que 

passam a adotar novos mecanismos tecnológicos digitais na complexa6 

 
4 A partir da formação de uma Sociologia da Constituição e do atual ambiente de fragmentação constitucional, 
tendo como norte a complexa Teoria dos Sistemas Sociais, desenvolvida por Luhmann (2007, p. 1), Rocha e Costa 
(2018) alertam para o fenômeno do Constitucionalismo Social, no contexto da globalização e da cultura digital. 
Para os autores, a construção da Constituição não é apenas vinculada ao Estado, mas, de forma complementar, 
decorre das estruturas da sociedade e não somente de textos ou documentos específicos (baseados na análise 
normativa de constituições, leis ou documentos de cunho constitucional). 

5 Acerca do impacto das novas tecnologias sobre os direitos fundamentais, como a intimidade, e sobre as decisões 
judiciais no contexto da temporalidade e complexidade do Século XXI, consultar: Levando a intimidade a sério na 
Internet (HOCH, 2019). 

6 Para Luhmann (1990, p. 16), a sociedade complexa está relacionada a uma “[...] possibilidade ampla de relações e 
conexões ente os diversos elementos que compõem o sistema social, de modo que não seja possível, no âmbito da 
sociedade moderna, estabelecer uma correspondência perfeitamente previsível e bem delineada entre esses” 
(ROCHA; COSTA, 2018, p. 16). 
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sociedade em rede e no contexto de uma cultura global de redes7. Com 

base nessas premissas, revela-se necessário que se analise e reflita a res-

peito da interpretação do Direito e da compreensão das especificidades 

da complexa relação espaço-tempo da atualidade. Nesse panorama, é 

essencial a compreensão da utilização das novas tecnologias, a exemplo 

da Internet, e das consequências do surgimento da sociedade em rede, e 

como o Direito e o Judiciário se apropriam desse novo paradigma. 

Diante disso, o presente estudo visa responder ao seguinte proble-

ma de pesquisa: de que modo a sociedade em rede e a cultura global das 

redes, de Thomas Vesting, impacta e influencia a interpretação do Direi-

to, sobretudo a partir das transformações sociais do Século XXI, que 

incluem estratégias de produtividade e a utilização de inteligência artifi-

cial pelo Poder Judiciário para a tomada de decisão judicial? É necessária 

a reformulação da teoria do Direito, a partir desse contexto líquido e 

emergente, ainda em construção? 

Para o enfrentamento de questões advindas de uma sociedade com-

plexa e em rede, tendo em vista que o enfoque da pesquisa está centrado 

em lançar um olhar crítico-reflexivo sobre o tema proposto, entende-se 

imprescindível a adoção da abordagem pragmático-sistêmica de Leonel 

Severo Rocha, com foco na dimensão pragmática da linguagem, mas 

construída a partir da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann8, com 

ênfase na ideia da cultura global das redes de Thomas Vesting9.  

Destaca-se, neste contexto, o viés pragmático-sistêmico, que provo-

ca uma mudança epistemológica na teoria jurídica, tendo como ponto de 

 
7 A cultura global de redes é uma expressão trazida por Thomas Vesting (2015), adotado como marco teórico no 
presente estudo. 

8 Na obra intitulada “Epistemologia Jurídica e Democracia”, Rocha (2003, p. 102) aborda as três matrizes da teoria 
jurídica (filosofia analítica, hermenêutica e pragmática (sistêmica)) que “[...] a teoria dos sistemas de Luhmann 
tem, assim, proporcionado a configuração de um novo estilo científico mais apto à compreensão das atuais socie-
dades complexas em que se vive, estando no centro das discussões atuais sobre o sentido do Direito e da 
sociedade”. Para Rocha (2011, p. 23/24), as teorias jurídicas contemporâneas caracterizam-se pela diversidade 
temática das inúmeras e distintas perspectivas que procuram, desde os mais variados recursos teóricos e metodo-
lógicos, compreender a estrutura e a função e a constante transformação do Direito na atualidade. 

9 Para o autor, diante das transformações que decorrem da sociedade em rede e de sua complexidade, a reação que 
resulta dessa dinâmica faz com que a democracia, a legislação política, a prática interpretativa dos tribunais, a 
doutrina das universidades seja reajustada para essa nova realidade (VESTING, 2016). 
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partida as análises de Luhmann, para quem o Direito é dinâmico e está 

em constante evolução, a gim de reduzir a complexidade das possibilida-

des do ser no mundo10. Tal teoria fornece, portanto, um importante 

passo para a construção de uma nova teoria do Direito relacionada com 

as funções do Estado, comunicando a norma jurídica com o social e a 

práxis significativa, em uma sociedade complexa. Utilizou-se, ainda, o 

método de procedimento comparativo, para abordar as teorias de inte-

pretação do Direito, aliado à pesquisa documental bibliográfica. 

Para a fluidez da compreensão, o artigo foi dividido em dois tópicos, 

sendo que no primeiro será abordada a utilização das novas tecnologias e 

os impactos para sociedade em rede para o Direito, destacando-se a ado-

ção de estratégias como a inteligência artificial (a exemplo do robô 

“Victor” no Supremo Tribunal Federal). Em um segundo momento, en-

frenta-se o tema da interpretação do Direito, à luz da teoria sistêmica de 

Thomas Vesting, a partir do surgimento da cultura global de redes, no 

sentido de demonstrar o estado da arte da atuação judicial na perspectiva 

social atual. 

 

1. A utilização das novas tecnologias e os impactos da sociedade em 

rede para o direito. 

 

A partir da massiva utilização das novas tecnologias, com a transi-

ção das tecnologias analógicas (como rádio e televisão) para as digitais 

(cujo maior expoente é a Internet), vive-se a metamorfose do mundo, 

dada a transformação radical, conforme alerta o sociólogo alemão Ulrich 

Beck11 (2018, p. 15), “[...] em que as velhas certezas da sociedade moder-

na estão desaparecendo e algo inteiramente novo emerge”.  

 
10 Segundo afirma Rocha (2003, p. 100-101), a complexidade social justifica a utilização de uma teoria que compre-
enda a dinâmica da atual sociedade em que se vive, qual seja a Teoria dos Sistemas, a partir da abordagem 
pragmático-sistêmica. 

11 Nesse novo cenário de metamorfose digital, os efeitos colaterais não são intencionais, possuem frequências 
invisíveis, que criam sujeitos metamorfoseados, quais sejam os seres humanos digitais (BECK, 2018, p. 190). 
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Como salienta, há muito, o geógrafo brasileiro Milton Santos (2008, 

p. 13), diante dos efeitos da globalização, não há um tempo e um espaço 

mundial12. Vive-se, assim, a era da mudança global, de que trata o geó-

grafo inglês Peter Dicken (2010, p. 91), para quem “[...] a mudança 

tecnológica é um processo social e institucionalmente incorporado”. Isso, 

pois, “[...] os modos de utilização das tecnologias - até mesmo sua pró-

pria criação - são condicionados pelo respectivo contexto 

socioeconômico” (DICKEN, 2010, p. 91). 

Nesse mundo, altamente tecnológico e hiperconectado, emerge a 4ª 

Revolução Industrial, segundo Klaus Schwab (2016, p.11), diretor e fun-

dador do Fórum Econômico Mundial, a qual é marcada pela 

convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, com destaque 

para fenômenos como Indústria 4.0.13, Trabalho 4.0, cidades inteligentes, 

inteligência artificial, nanotecnologia e teletrabalho. Para o autor, “[...] as 

mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história da humani-

dade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou 

perigoso” (SCHWAB, 2016). 

Segundo o professor alemão, “[...] estamos a bordo de uma revolu-

ção tecnológica que transformará a forma como vivemos, trabalhamos e 

nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, essa transfor-

mação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha 

experimentado antes” (SCHWAB, 2016). A Quarta Revolução Industrial, 

nesse sentido, não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes 

em si mesmas, mas sim a transição em direção a novos sistemas que 

foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital.  

 
12 Segundo o autor, “[...] temos, sem dúvida, um tempo universal, tempo despótico, instrumento de medida 
hegemônico, que comanda o tempo dos outros”. Esse tempo despótico é responsável por temporalidades hierárqui-
cas, conflitantes, mas convergentes. Nesse sentido todos os tempos são globais, mas não há um tempo mundial. O 
espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas 
não há espaço mundial. Quem se globaliza, mesmo, são as pessoas e os lugares (SANTOS, 2008, p. 13). 

13 A indústria 4.0 decorre da Quarta Revolução Industrial e, embora timidamente, está sendo desenvolvida no 
Brasil, havendo, inclusive, a disponibilização online pelo governo de uma “Agenda brasileira para a indústria 4.0” 
(BRASIL, 2018), a fim de tornar o Brasil mais preparado para o futuro.” 
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Esse acervo de ferramentas de dados permite que as máquinas en-

contrem novos padrões de atuação, façam testes e se tornarem mais 

inteligentes, ou seja, vive-se a era das máquinas pensantes. A inteligên-

cia artificial (IA), exemplificativamente, hoje está sendo utilizada para 

acelerar e tornar mais fácil a tomada de decisões, a exemplo da recente 

e polêmica implementação do robô “Victor”14 no Supremo Tribunal Fe-

deral (STF), com o objetivo precípuo de realizar a admissibilidade de 

recursos.  

Com efeito, o fenômeno da inteligência artificial foi adequadamen-

te descrito por Tacca e Rocha (2018, p. 59): 

 

Talvez uma descrição mais fácil remeta a capacidade de ensinar computado-

res a aprender, argumentar, se comunicar e, por fim, tomar decisões como 

se fossem humanos. Nesse sentido, os sistemas são programas treinados e 

planificados para aprenderem a completar tarefas tradicionalmente realiza-

das por humanos. O foco desses sistemas computacionais é procurar padrões 

em dados disponíveis no ambiente, testá-los e encontrar, ou mesmo, prover 

resultados ou tomar decisões. 

 

Em face dessas potencialidades do uso dos algoritmos inteligentes, 

que operam computadores ou sistemas computacionais, segundo Suss-

kind (2017), essa revolução silenciosa já está em curso, e a maior parte 

do universo jurídico ainda não observou a velocidade dos acontecimentos 

e os reflexos da Inteligência Artificial no ambiente legal.  

Essa realidade - digital e em rede - resta efetivamente demonstrada 

pela adoção do robô Victor no âmbito jurídico e, segundo noticiado pelo 

STF, “[...] o objetivo inicial é aumentar a velocidade de tramitação dos 

processos por meio da utilização da tecnologia para auxiliar o trabalho do 

Supremo Tribunal” (BRASIL, 2018). Ainda, conforme exposto pela Corte 

Superior, “[...] a máquina não decide, não julga, isso é atividade humana. 

Está sendo treinado para atuar em camadas de organização dos proces-

 
14 Segundo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, “[...] o nome do projeto, ‘Victor’, é uma homenagem a Victor 
Nunes Leal, ministro do STF de 1960 a 1969, autor da obra ‘Coronelismo, Enxada e Voto’ e principal responsável 
pela sistematização da jurisprudência do STF em Súmula, o que facilitou a aplicação dos precedentes judiciais aos 
recursos – basicamente o que será feito por ‘Victor’” (BRASIL, 2018). 
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sos para aumentar a eficiência e velocidade de avaliação judicial” 

(BRASIL, 2018).  

Pode-se afirmar, nesse panorama, que “[...] a área jurídica mostra-

se apropriada a operação de tais sistemas, uma vez que são regidas por 

princípios, leis, normas e regulamentos constitutivos que podem ser 

objeto de aprendizado pelos algoritmos inteligentes” (TACCA; ROCHA, 

2018, p. 59). Todavia, na prática, o robô “Victor” está sendo considerado 

como um 12º Ministro do STF (ESTADÃO, 2018), já que, claramente, a 

admissibilidade de recursos consiste em trabalho do julgador, consoante 

determinado no novo Código de Processo Civil (citam-se, como exemplo, 

os artigos 1011 e 1019).  

Ressalta-se que no tocante específico aos Tribunais, o artigo 1030 

estabelece as competências do presidente e do vice-presidente do Tribu-

nal recorrido, dentre elas “[...] V – realizar o juízo de admissibilidade 

[...]”. Quanto às Cortes Superiores, o artigo 1031 faz menção aos deveres 

do relator, que incluem o sobrestamento do julgamento do recurso es-

pecial e remessa dos autos ao STF (§ 2º), bem como de que, neste caso, o 

relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeite a pre-

judicialidade e devolva os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o 

julgamento do recurso especial (§ 3º). Ademais, o  artigo 1033 do NCPC, 

em caso de interposição conjunta de recurso especial e de recurso extra-

ordinário, traz a necessidade de que se o Supremo Tribunal Federal 

considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso 

extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou 

de tratado, deve remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça para julga-

mento como recurso especial. 

Não se pode deixar de mencionar que o artigo 1032 do mesmo di-

ploma legal também estabelece que “se o relator, no Superior Tribunal 

de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitu-

cional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente 

demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a ques-

tão constitucional”. No parágrafo único deste dispositivo também há a 
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menção de que “cumprida a diligência de que trata o caput, o relator 

remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de ad-

missibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça”. 

Os artigos 1033, 1034 e 1035, do NCPC, por sua vez, também tratam 

das funções do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça no que tange à adminissibilidade de recursos. Neste ponto, cabe 

mencionar que a legislação processual civil exige no artigo 1035 a de-

monstração da repercussão geral da questão constitucional mencionada 

pela parte no recurso extraordinário, de modo que o recurso não será 

conhecido se tal repercussão não restar demonstrada. Conforme consta 

no § 1º deste dispositivo, a repercussão geral diz respeito à “[...] existên-

cia ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, 

social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, 

tarefa árdua para os advogados e demais representantes das partes no 

processo, bem como para o relator em seu reconhecimento. Exatamente 

por este motivo é que há uma desconfiança quanto à qualidade do traba-

lho a ser desempenhado pelo robô “Victor” na adminissibilidade de 

recursos ao STF, porquanto a definição de questões que ultrapassem 

simplesmente os interesses subjetivos de cada demanda consiste em 

atividade complexa e de extrema responsabilidade. 

Ocorre que, a partir da simples leitura destes dispositivos legais, ex-

trai-se que o Tribunal ou o relator – julgador (Desembargador ou 

Ministro) – é quem possui o papel de realizar a adminissibilidade dos 

recursos no âmbito do processo civil. Destaca-se, oportunamente, que, ao 

encontro deste viés de diminuição da burocracia processual e agilidade 

no julgamento dos recursos, houve uma mudança significativa no Código 

de Processo Civil de 2015, o qual extinguiu o duplo juízo de admissibili-

dade do recurso de Apelação, sendo responsabilidade exclusiva do 

Tribunal de Justiça a análise da admissibilidade, por economia processu-

al, o que indica que, num futuro próximo, os demais Tribunais também 

se utilizem de robôs para tal tarefa, seguindo o exemplo da Suprema 

Corte. 
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É fato que a adoção de um robô como forma de delegação do serviço 

dos juízes encontra amparo no ideal de produtividade, o que é criticado 

pelo jurista Lenio Streck (2019), que, em que pese com outra lente de 

observação (hermenêutica) e com alusão ao pensamento do jus-filósofo 

norte-americano Ronald Dworkin, recentemente afirmou que “[...] ne-

nhum algoritmo pode decidir se determinada interpretação 

ajusta-se satisfatoriamente a uma situação”. Streck (2019) de-

nunciou o perigo da substituição do Direito pelos algoritmos 

com base em duas premissas: 
 

[...] Venho apontando dois níveis de problemas: primeiro, o nível da mera 

substituição do exame de recursos e petições por robôs, o que significa, nos 

tribunais, a perda de efetividades qualitativas, trocadas por efetividades 

quantitativas, prejudicando milhões de pessoas em seus direitos fundamen-

tais. Robô não fundamenta. Logo, ocorre a violação do artigo 93, IX, da 

Constituição [....].O segundo nível é o da teoria do Direito, do Direito visto 

como fenômeno complexo e não como mero instrumento feito machado ou 

picareta a disposição de quem o usa.  

 

Essa reflexão se revela importante no Século XXI, na medida em que 

a reflexão que tanto diferencia o Direito das demais áreas do conheci-

mento pode estar sendo afetada pela estratégia e cálculo estatístico, com 

ideais de produtividade e de quantidade, em detrimento da qualidade das 

decisões. 

A adoção de um robô como forma de delegação do serviço dos juí-

zes, portanto, adequa-se ao ideal de produtividade, que norteia as metas 

existentes para o Judiciário e as decisões-modelo, que são proferidas, 

muitas vezes, sem uma análise pormenorizada de cada situação concreta 

submetida para apreciação. Em tais casos, “[...] cuida-se de demandas-

tipo, decorrentes de uma relação-modelo, que ensejam soluções-padrão” 

(BASTOS, 2010, p. 97) e, através dessa postura, é adotado o chamado 

“senso comum teórico” (um saber não crítico-reflexivo), expressão foi 

utilizada por Warat (1995, p. 59). Segundo o autor, “[...] analisando, há 
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alguns anos, esses mesmos problemas, para o caso específico da produ-

ção das verdades jurídicas ‘sentido comum teórico dos juristas’ ao 

sistema de produção da subjetividade que coloca os juristas na posição de 

meros consumidores dos modos instituídos da semiotização jurídica” 

(WARAT, 1995, p. 59). 

Nesta lógica, diversos casos com inúmeras singularidades são trata-

dos como se fossem idênticos, a fim de satisfazer aos “números”, o que se 

verifica também a partir das súmulas, súmulas vinculantes, do incidente 

de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e da tentativa brasileira de 

implementar o sistema de precedentes, ambos tutelados na legislação 

processual civil (BRASIL, 2015). 

Para o Conselho Nacional de Justiça, “[...] as Metas Nacionais do 

Poder Judiciário representam o compromisso dos tribunais brasileiros 

em melhorar os serviços prestados à sociedade com maior eficiência, 

celeridade e qualidade” (BRASIL, 2017). A partir disso, outra demonstra-

ção de que o Judiciário preocupa-se primordialmente com números é o 

Relatório Justiça em Números, publicado anualmente desde 2004, pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

No documento publicado em 2019 (ano-base 2018) constam estatís-

ticas relacionadas à estrutura, litigiosidade, indicadores e análises 

referentes à gestão judiciária brasileira (BRASIL, 2019), contendo infor-

mações relacionadas, por exemplo, à duração dos processos em cada 

instância e jurisdição15. Tais dados – citados apenas para enfatizar o obje-

tivo do relatório, já que este trabalho não possui como objetivo o estudo 

pormenorizado dessas informações – são hábeis à constatação de que o 

 
15 Conforme os dados divulgados no estudo, os tempos de tramitação dos processos são apresentados a partir de 
três indicadores: o tempo médio da inicial até a sentença, o tempo médio da inicial até a baixa e a duração média 
dos processos que ainda estavam pendentes em 31/12/2018 (BRASIL, 2019, p. 148). Segundo dados estatísticos 
apurados na pesquisa em comento, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) um processo demora dez meses para ser 
sentenciado, permanece um ano e um mês baixado e um ano e sete meses pendente (BRASIL, 2018, p. 149). Nas 
Varas Estaduais, em primeira instância, um processo de conhecimento demora dois anos e quatro meses para ser 
sentenciado, permanece três anos e três meses baixado e três anos e três meses pendente (BRASIL, 2019, p. 150). Já 
nas Varas Federais, o tempo até a sentença é menor (um ano e dez meses), porém os processos também permane-
cem 3 anos baixados e 3 anos e 11 meses pendentes BRASIL, 2019, p. 150). Nas Varas do Trabalho, por seu turno, o 
processo de conhecimento, em primeira instância, recebe sentença no prazo de nove meses, permanece baixado 
por um ano e um mês, bem como um ano e cinco meses pendente (BRASIL, 2019, p. 150). 
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interesse preponderante que existe atualmente no Judiciário está direta-

mente relacionado à produtividade e aos números de demandas julgadas 

e baixadas, outro ponto que implica no enfrentamento da questão da 

interpretação do Direito no Século XXI. Essa conclusão, inclusive, está 

demonstrada na pesquisa, porquanto é destacado no documento que 

“[...] o diagnóstico apresentado é amplo e abrange aspectos relativos à 

estrutura judiciária, à localização das unidades judiciárias, aos recursos 

humanos e financeiros e à movimentação processual” (BRASIL, 2019, p. 

9). Isso, pois, segundo o CNJ, 

 

[...] Na prestação jurisdicional está a atividade-fim do Poder Judiciário. O fo-

co principal desta publicação compreende os dados de litigiosidade (número 

de processos recebidos, em trâmite e solucionados), com detalhamento dos 

indicadores de acordo com o grau de jurisdição e a fase em que os processos 

se encontram - conhecimento ou execução. As estatísticas consideram as pe-

culiaridades de cada segmento de justiça e os portes dos tribunais” (BRASIL, 

2019, p. 9).  

 

Da exegese do objetivo do relatório, realizado pelo Conselho Nacio-

nal de Justiça, depreende-se que o ideal de que a produtividade tem 

norteado o Judiciário no Brasil. Salienta-se, neste ponto, que o CNJ foi 

criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e instalado em 14 de 

junho de 2005, nos termos do artigo 103-B da Constituição Federal. Tal 

Conselho visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, 

principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência admi-

nistrativa e processual, devendo cumprir a Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527/11), a qual estabeleceu a cultura do acesso como regra e o 

sigilo como exceção (BRASIL, 2011). Logo, a atuação desse órgão é im-

prescindível para a consolidação do Estado Democrático de Direito no 

Brasil, como afirmam Silva, Hoch e Righi (2013, p. 19): 

 

[...] O Poder Judiciário, enquanto responsável pela tutela dos direitos e ga-

rantias fundamentais e, consequentemente, um símbolo do Estado 

Democrático de Direito, deveria, inclusive, ser referência de qualidade e efici-

ência no cumprimento do dever de transparência pública ativa e passiva. 
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Essa confirmação é imprescindível, mas depende diretamente do exercício 

proativo do CNJ, no âmbito do poder normativo, para adequar-se aos precei-

tos e diretrizes da novel legislação. 

 

Não se discute, portanto, que o relatório em comento faz parte da 

atuação e dos objetivos do CNJ, o qual possui, dente outras atribuições, 

zelar pela prestação jurisdicional de qualidade e atuação administrativa 

condizente com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 do texto constitucional 

(BRASIL, 1988). Contudo, tal relatório não se destina - e nada menciona - 

à abordagem da qualidade das decisões e da observância do texto consti-

tucional no Estado Democrático de Direito, exemplo da observância ao 

princípio da fundamentação das decisões, tutelado no artigo 93, IX, da 

Constituição Federal. Como afirmam Gomes e Guimarães (2013, p. 388- 

401) é mais fácil avaliar o Judiciário no aspecto quantitativo ao invés do 

qualitativo: 

 

[...] Avaliar qualitativamente o que se produz no Judiciário não é tarefa fácil 

porque uma decisão judicial envolve partes distintas que, geralmente, saem 

do processo de litígio com percepções diferentes. Mais fácil é avaliar o Judici-

ário com base em indicadores quantitativos. No entanto, esse procedimento é 

alvo de críticas, já que o mérito das decisões judiciais não é levado em consi-

deração. 

 

De fato, o mérito das decisões não está sendo avaliado, já que a bus-

ca incessante pela produtividade domina a análise da tutela jurisdicional 

que é prestada no país, deixando velado, para fins de análises estatísticas, 

o modo como os juízes decidem os processos. Nesse diapasão, apesar de 

louvável essa iniciativa de transparência e de tutela do interesse social de 

eficiência do Judiciário, essa mensuração realizada pelo CNJ consiste no 

que Dejours (2008) intitula de “quantificação do trabalho”, processo que 

desconsidera o conteúdo e enfatiza somente elementos quantitativos. É 

necessário, portanto, maior aperfeiçoamento no sentido de que os dados 

estatísticos não sejam limitados apenas a números, trazendo consigo 
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elementos que possibilitem a reflexão acerca de como efetivamente se 

decide no país. 

Em que pese esse ideal quantitativo – que persiste desde a criação 

do CNJ e da publicação desses dados desde o ano de 2004 -, causa estra-

nheza o fato de o Brasil ter sido considerado o 30º Judiciário mais lento 

entre 133 países, segundo o Banco Mundial (EXAME, 2017). Aliás, há 

muito o Banco Mundial alertava o congestionamento de Tribunais como 

um dos problemas mais frequentemente apontados pela população de 

muitos países (WORLD BANK, 1999). Essa realidade permeia a história 

do país, considerando que, desde o período colonial no Brasil, o Judiciário 

já era apontado como um órgão moroso e pouco eficiente (SADEK, 2004, 

p. 83). 

Soma-se a isso o fato de que, atualmente, se gasta 1,3% do PIB com 

o Judiciário, o que representa quatro vezes o gasto da Alemanha 

(0,32%), oito vezes o do Chile (0,22%) e dez vezes o da Argentina 

(0,13%) (SUPER INTERESSANTE, 2019), dados que merecem ser apreci-

ados para a solução da crise do Judiciário, especialmente sobre a 

necessidade (ou não) de aumento considerável de pessoal. Logo, não há 

dúvidas de que o Judiciário brasileiro, apesar de possuir metas e ferra-

mentas visando a celeridade dos processos, ainda há muito que se evoluir 

nesse sentido. 

Para reduzir o congestionamento dos Tribunais, visível no Relatório 

Justiça em Números (BRASIL, 2019), já mencionado, o Judiciário brasilei-

ro tem apostado em algumas estratégias, dentre as quais se destacam o 

investimento em tecnologias da informação e comunicação, contratação 

de pessoal – juízes e assistentes administrativos –, incentivo aos meca-

nismos alternativos de resolução de conflitos e busca constante para 

aumentar o desempenho judicial (GOMES; GUIMARAES, 2013). Todavia, 

essas apostas ainda não se mostraram suficientes e adequadas para solu-

cionar o problema da morosidade, além de alertarem para o 

comprometimento da qualidade das decisões. 
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Espíndola (2016, p. 12) alerta que o Judiciário brasileiro nunca foi 

tão discutido antes e ressalta o paradoxo vivenciado pelo Judiciário, por-

quanto “[...] tudo isso (a transparência) reflexo de um contexto 

democrático, mas também de uma situação paradoxal: de um lado, o 

grande apelo e importância atribuídos ao Poder Judiciário”, e de outro 

“[...] a intensa e crescente insatisfação com a atuação desse poder, objeto 

de críticas e de ceticismo”. Os dados estatísticos meramente quantitati-

vos, neste norte, parecem deixar o julgador comandado por números, 

metas e pela produtividade, perdendo a essência de seu nobre dever de 

julgar, de maneira adequada, eficiente e responsável, já que o que parece 

importar mais é quantas decisões foram proferidas em determinado 

período e por quanto tempo o processo aguardou até o julgamento. 

Na contramão desse paradigma, convém lembrar que a responsabi-

lidade do julgador extrapola essa dimensão numérica, porquanto “[...] o 

papel a ser assumido pelo juiz não é o de mero funcionário, servidor 

passivo do legislador ou simples burocrata, mas daquele que assume 

para si uma responsabilidade ética, que constitui o direito como expres-

são humana” (ESPÍNDOLA, 2016, p. 25). Não se pode, portanto, em que 

pese a crise que vive o Judiciário e a morosidade mundialmente conheci-

da, deixar que o julgador se distancie de seu papel, de extrema 

importância, que é o julgar demandas de acordo com o texto constitucio-

nal e não apenas cumprir metas decidindo múltiplos casos de maneira 

semelhante ou proferindo apenas escolhas pessoais e céleres ao invés de 

decisões. O juiz possui, no contexto da jurisdição constitucional, a res-

ponsabilidade de proferir proferidas respostas corretas e, sobretudo, 

adequadas à Constituição (HOCH, 2019, p. 214), além de realizar a inter-

pretação do Direito, ao invés da mera reprodução. 

Sobre o tema em comento, o juiz gaúcho Adalberto Hommerding 

(2007, p. 100), afirma que a crise do processo está contida na crise do 

Judiciário, perceptível por diversas perspectivas: a) crise estrutural, que 

diz respeito ao seu financiamento (infraestrutura, instalações, pessoal, 

equipamentos, entre outros); b) crise pragmática, no que tange à lingua-
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gem técnico-formal utilizada nos ritos e trabalhos forenses, burocracia, 

acúmulo de processos e lentidão de procedimentos; c) crise tecnológica, 

vinculada à incapacidade dos “operadores” do Direito de lidarem com as 

novas realidades que exigem a construção de novos instrumentos e a 

reformulação das mentalidades e, por fim, d) crise quanto aos métodos 

utilizados pelo Direito para buscar uma solução pacífica para os conflitos.  

Sem dúvidas, a utilização e apropriação das novas tecnologias pelos 

integrantes do Judiciário também está associada à crise, o que torna ain-

da mais preocupante a sofisticada adoção de robôs, como o “Victor” no 

STF. Isso, a partir da sociologia de Bauman, demonstra a “sorte e o re-

vés” (como uma metáfora do jogo banco imobiliário), que envolve a 

utilização das novas tecnologias, trazendo aportes teóricos que evidenci-

am as consequências negativas que advém desse paradigma do Século 

XXI. 

Nesse contexto, a utilização da tecnologia – como é o caso da inteli-

gência artificial (I.A.) - para conferir celeridade ao trâmite processual 

pode representar uma boa estratégia para o Judiciário Brasileiro, no 

sentido de solucionar o problema da morosidade. Todavia, essa experiên-

cia não pode representar a relativização de direitos fundamentais e da 

supremacia da Constituição Federal, com a substituição do julgador – 

sobretudo quanto à atividade interpretativa -, que possui extrema impor-

tância para o processo judicial no Estado Democrático de Direito, 

sobretudo diante dos casos atuais e complexos, decorrentes da sociedade 

em rede. 

Fato é que, embora seja questionável a utilização do robô pelo Judi-

ciário, especialmente no que tange à qualidade das decisões, a IA permite, 

então, o armazenamento de dados e informações, auxiliando nas decisões 

complexas, através de algoritmos. Segundo o ativista na Internet Eli Pari-

ser, “vivemos em uma sociedade cada vez mais algorítmica, na qual 

nossas funções públicas, desde registros policiais até as redes elétricas ou 

matrículas em escolas, são controladas por códigos” (PARISER, 2012, p. 

201). A utilização de algoritmos demonstra que o Poder Judiciário brasi-
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leiro, adequando-se ao paradigma da sociedade em rede, está adotando 

estratégias digitais notadamente a fim de buscar a solução do problema 

da morosidade judicial.  

Não há dúvidas, portanto, de que a revolução digital ou tecnológica 

é marcada pelo tempo da sociedade em rede, de Manuel Castells (2003, 

p. 8), bem como do ciberespaço16 e da cibercultura17 de Pierre Lévy (1999, 

p. 17). Nessa seara digital, “[...] é um computador cujo centro está em 

toda parte e a circunferência em lugar algum, um computador hipertex-

tual, disperso, vivo, fervilhante, inacabado: o ciberespaço em si” (LÉVY, 

1999, p.44). Evidencia-se, assim, um momento em que ocorre uma 

transformação cultural pelos mecanismos de um novo paradigma tecno-

lógico, permeado pela revolução causada pelas tecnologias de informação 

e de comunicação (TIC), com destaque para a Internet. Em tal contexto, é 

possível a troca do status off-line para o on-line, para a conexão, por meio 

da Rede, e acesso a uma infinidade de conteúdos, na medida em que as 

tecnologias analógicas (teatro, livro, cinema, rádio e televisão) foram, em 

certa medida, ao longo do tempo, sendo substituídas pelas digitais 

(HOCH, 2019, s.p.). 

Para Hoch (2019, s.p.), as fronteiras foram reduzidas e a noção de 

tempo sofreu notório impacto, já que, através de um simples clique no 

mouse é possível a comunicação entre pessoas que estão, fisicamente, em 

locais distintos do globo. Hoje as notícias, produzidas quase em tempo 

real, são propagadas com amplo alcance. Compras podem ser realizadas 

rapidamente online. Informações públicas são diariamente acessadas 

através de portais governamentais, como o Portal da Transparência do 

 
16 O ciberespaço (ou Rede) consiste no novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computa-
dores, conforme explica o autor Pierre Lévy (1999, p. 17). O termo “especifica não apenas a infraestrutura material 
da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 
humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 17). 

17 Na lógica das redes são evidentes os três princípios da “cibercultura”, de que tratam Lévy e Lemos (2010, p. 70-
71), quais sejam: emissão, conexão e reconfiguração, porquanto “[...] as novas funções pós-massivas constituem 
uma cultura de mobilidade inédita, com implicações sociais, estéticas, comunicacionais e políticas planetárias” 
(LÉVY; LEMOS, 2010, p. 70-71). 
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Governo Federal, o e-cidadania do Senado Federal e o e-democracia da 

Câmara de Deputados, os quais fomentam o controle social. 

Esses exemplos evidenciam que as TIC, especialmente a Internet, 

trouxeram imensuráveis benefícios e novas oportunidades à contempo-

raneidade, sobretudo ao proporcionar maior interação, comunicação e 

acesso ao conhecimento aos seus usuários, sem barreiras temporais e 

espaciais (HOCH, 2019, s.p.). Tais circunstâncias demonstram a essencia-

lidade da reflexão ora realizada acerca desses novos fenômenos, que 

ocorrem na e em decorrência da Rede, de inúmeras formas, e da atuação 

dos juízes perante esse cenário, especialmente no que tange à interpreta-

ção do Direito, essencial para o fornecimento de respostas adequadas aos 

casos concretos e à Constituição Federal. 

Tal conjuntura encontra amparo no pensamento do filósofo belga 

François Ost (2001), para quem vivemos o tempo do direito com certezas 

abaladas, o que desafia diariamente o Poder Judiciário a oferecer respos-

tas adequadas aos novos conflitos sociais, tecnológicos e com grande 

complexidade. Logo, nesta era da hiperconectividade, das certezas abala-

das e da metamorfose do mundo, a interface entre Direito e tecnologia na 

sociedade em rede é indiscutível. Diariamente, surgem novos produtos e 

serviços, o que ocorre de forma exponencial e não previsível, seja através 

de empresas tradicionais ou startups. Fato é que isso tudo impacta as 

relações sociais e, por consequência, o Direito. 

Diante disso, pode-se afirmar que, em decorrência do fenômeno da 

mundialização, “[...] no Século XXI, o juiz nacional passa a ser um juiz 

global, ampliando-se a ideia de sistema para a ideia de rede” (HOCH; 

MENDONÇA, 2019, p. 15). Deste modo, “[...] a comunicação entre juízes 

intensificou-se nestes últimos anos e as fronteiras políticas já não limi-

tam tão facilmente a circulação do direito”, segundo Allard e Garapon 

(2008, p. 15). Ou seja, para os autores, “[...] durante muito tempo limita-

dos à interpretação rigorosa do direito, os juízes são hoje provavelmente 

os agentes mais activos da sua mundialização e, por conseguinte, os en-
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genheiros da sua transformação” (ALLARD; GARAPON, 2008, p.8), com 

inúmeros propósitos. 

A jurista francesa Delmas-Marty (2004) sustenta que a extensão ju-

rídica que hoje se observa não registra precedentes na história, de modo 

que nenhum Estado pode dela se esquivar. Significa dizer que a nova 

realidade do Direito pode ser vislumbrada a partir superposição de nor-

mas nacionais, regionais e mundiais, bem como na abundância de juízes 

e tribunais, nacionais e internacionais. Por consequência, segundo cons-

tata a autora, há mutações na concepção de ordem jurídica, uma vez que 

o Direito evoluiu na direção de sistemas interativos, complexos e instá-

veis. 

Nesta senda, o Direito passa por um fenômeno de ressignificação, 

de modo que a globalização fomenta a superação de um governo por leis 

por uma governança por números, como afirmam Saldanha, Mello e 

Limberger (2016, p. 338). Significa dizer que, segundo as autoras, esta-

mos diante de uma governança desordenada e perigosa, com ideais de 

eficiência e de produtividade, especialmente em prol de razões de merca-

do, o que implica em uma espécie de “caos jurídico”. Isso, pois, “[...] a 

generalidade e a pretensão de certeza do direito moderno, bem como a 

manifestação deste por meio de um governo por leis passa a conviver 

com a estrutura globalizada de uma governança por números que serve 

aos interesses particulares de grupos e conglomerados econômicos” 

(SALDANHA; MELLO; LIMBERGER, 2016, p. 339). 

Com base nessas considerações, os impactos da utilização das novas 

tecnologias e da sociedade em rede para o Direito são indiscutíveis e 

diversos e, tendo em vista esse cenário inovador e ainda em construção, 

revela-se indispensável o estudo acerca da interpretação do Direito a 

partir das Redes. Dessa forma, no próximo tópico são referidas as ideias 

defendidas acerca da interfase entre Direito e tecnologia, através da ma-

triz sistêmica, com ênfase para o surgimento da cultura global das redes, 

de Thomas Vesting. 
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Em face dessa necessidade, o tópico que segue aborda o surgimento 

da cultura global das redes e a interpretação do Direito, no viés sistêmico 

de Thomas Vesting, no sentido de contribuir para as reflexões científicas 

acerca dos problemas jurídicos supramencionados.  

 

2. A interpretação do direito à luz da teoria de Thomas Vesting: o 

surgimento da cultura global de redes. 

 

As ideias de complexidade e de comunicação entre sistemas e sub-

sistemas encontra sustento no pensamento luhmaniano. Para Niklas 

Luhmann, tudo que é comunicação é sociedade, de modo que em uma 

sociedade altamente complexa – como a sociedade em rede – ocorre um 

aumento de contingência. Ocorre, assim, o desenvolvimento de subsis-

temas (a exemplo do Direito, da Política e da Economia) na sociedade 

para a produção de sentido, a fim de reduzir essa complexidade externa e 

aumentar a complexidade interna, a partir de uma perspectiva própria 

ligada com sua diferenciação funcional (ROCHA; KING; SCHWARTZ, 

2009, p. 19). 

Os sistemas de comunicação são modelados por Luhmann como 

formas recursivas e conectadas em rede, nas quais “acontecimentos ge-

ram estruturas e estruturas dirigem acontecimentos” (LUHMANN, 1997, 

p. 195). O sistema jurídico consiste em um subsistema do Sistema Social, 

segundo Luhmann (2002, p. 36-37), para quem, “[...] todos os sistemas 

sociais são uma realização da sociedade. O sistema jurídico, segundo isto, 

é também um sistema que pertence à sociedade e a realiza”.  

A sociedade, por sua vez, além de ser o entorno do Sistema Jurídico, 

inclui as operações e ligações de tal sistema, além de ajudar a elucidar os 

aspectos e fenômenos que o Sistema Jurídico venha a declarar relevantes 

(LUHMANN, 2002, p. 36-37). Isso porque a sociedade é concebida como 

um sistema social em um ambiente altamente complexo e contingente, 

além do fato de o desenvolvimento da sociedade estar diretamente rela-
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cionado com o desenvolvimento do Direito (LUHMANN, 2002, p. 167-

168). 

Pode-se afirmar, sob essa perspectiva, que a tecnologia e o Direito 

possuem fronteiras porosas e comunicam-se. O Direito como um subsis-

tema e a tecnologia no entorno, visto que, inegavelmente, altera o 

próprio modo de comunicação da sociedade, a partir de uma comunica-

ção digital em rede, trazendo impactos para o sistema social como um 

todo e, logicamente, para o Direito.  

Com o surgimento de questões hipercomplexas (LUHMANN, 2001, 

p. 191), cabe ao Direito, então, oferecer respostas e desempenhar o papel 

de estabilizar expectativas, sendo a função desse sistema a de reduzir a 

complexidade do seu entorno (ROCHA; COSTA, 2018, p. 19). Para Luh-

mann (2007, p. 117), “[...] o sistema logra uma redução de complexidade 

própria, uma operação seletiva frente a possibilidades imensas [...]”. 

A partir disto, a comunicação jurídica ocorre quando, no cotidiano, 

há uma comunicação orientada por códigos, com valores como “legal” e 

“ilegal”, o que demonstra uma integração no sistema do Direito 

(LUHMANN, 2016, p. 90). Significa dizer que, “[...] segundo o código do 

Sistema do Direito, lícito ou ilícito (direito/ não direito), de modo que 

não há outra instância na sociedade que possa responder essa questão, 

senão o sistema do Direito”. Portanto, “[...] sempre que se faz referência 

ao lícito e ao ilícito, a comunicação é atribuída ao sistema do Direito” 

(LUHMANN, 2016, p. 94). 

Outro ponto relevante na teoria luhmaniana, como bem ressaltam 

Rocha e Costa (2018, p. 23), diz respeito ao fato de que o Sistema do 

Direito é orientado por regras de decisão (programas), a partir da distin-

ção entre centro e periferia, por meio de uma organização (tribunal). O 

Tribunal, assim, está situado no centro do Sistema do Direito e as demais 

atividades não judiciais (como a celebração de contratos e produção legis-

lativa) estão atrelados à periferia. 

Isso se revela complexo na medida em que “[...] o século XXI vem 

acompanhado de uma sofisticação das normas procedimentais de forma 
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global” (SALDANHA, 2016, p. 273). A interpretação do Direito, em face 

da temporalidade e da complexidade do Século XXI, revela-se, portanto, 

desafiadora, eis que, de fato, a utilização das novas tecnologias, no âmbi-

to da sociedade em rede, alterou a dinâmica e trouxe outras nuances 

para o contexto social, razão pela qual merece especial enfrentamento. 

Em face desse contexto, o alemão Thomas Vesting, da Escola de 

Frankfurt, desenvolveu, de forma inovadora e atual, uma teoria do Direi-

to envolvendo o contexto tecnológico, especialmente a ideia de redes 

(VESTING, 2015). Segundo afirma o autor, “[...] a proliferação de novos 

meios de comunicação, por exemplo, a invenção e o início do uso do 

computador, tem tido um impacto enorme sobre a sociedade como um 

todo” (VESTING, 2014, p. 11). 

Conforme sustenta Vesting (2015, p. 159), a hierarquização do Direi-

to e a forma unitária do saber enciclopédico sistemático do sistema 

jurídico-positivista merecem ser abandonadas, pois  

 

[...] torna-se cada vez mais anacrônica em uma cultura dominada pelo com-

putador – especialmente por meio da nova estrutura hipertextual da 

internet. Por isso, a teoria do Direito precisa reagir à cultura computacional 

que está estabelecendo e, se quiser ater-se ao sistema como ‘ideia ordenado-

ra’ terá que adaptar sua formação de modelos às novas condições cognitivas 

[...] [a] internet [...] [é vista como] ‘um sistema de informação complexo e 

que se auto-organiza’, no qual não acontece mais nenhuma ‘transmissão cen-

tral de dados’ [...]. 

 

Na obra intitulada “Teoria do Direito”, publicada inicialmente em 

alemão no ano de 2007, o autor revisita - e atualiza - conceitos centrais 

do moderno pensamento jurídico (liberal), quais sejam norma, sistema, 

validade, interpretação e história, destacando o entendimento clássico 

(majoritário) e quais conceitos merecem ser mantidos no estágio atual da 

discussão (Século XXI).  

Isso, pois, a Teoria do Direito – diferentemente da teoria analítica do 

Direito – tem como ponto de partida a premissa de que os temas acima 

referidos devem ser tratados em consonância com as noções de tempo e 
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de espaço. E é justamente a complexidade espaço-temporal que caracte-

riza a sociedade em rede, já que “[...] a utilização das novas tecnologias, 

com destaque para a Internet, no âmbito da sociedade em rede, alterou a 

dinâmica e trouxe outras nuances para o contexto social”, o que eviden-

cia que “[...] no Século XXI a relação espaço-temporal possui inúmeros 

avanços e diversas peculiaridades. Por certo, há pontos positivos e nega-

tivos nessa transformação” (HOCH, 2019, s.p). 

Atento a esse paradigma tecnológico, organizado sob a forma de re-

des, Thomas Vesting considera que “[...] o caráter e a função da 

interpretação do Direito deveriam ser apreendidos de uma nova maneira, 

no âmbito da ideia de sistema em forma de redes” (VESTING, 2015, p. 

250). 

Para Vesting, “[...] a interpretação jurídica opera sempre sob ‘condi-

ções de incerteza’, nenhuma decisão é ‘totalmente fundamentável’”, de 

modo que “[...] o uso da regra não só é algo diferente da cognição da 

correta aplicação de um programa previamente dado” (VESTING, 2015, 

p. 245-246). Logo, “[...] a decisão também nunca é totalmente funda-

mentável através da interpretação, eis que “[...] normas e regras 

permitem estabelecer uma leitura vinculante (provisória) de um texto e, 

consequentemente, transformar uma questão indecidível em uma ques-

tão decidível” (VESTING, 2015, p. 246). 

Porém, “[...] em toda interpretação do Direito, permanece incorpo-

rado o elemento misterioso e enigmático da decisão [...]” (VESTING, 

2015, p. 246). A partir disto, o autor refere que a interpretação, em uma 

sociedade dinâmica, possibilita o novo: 

 

[...] a função da interpretação somente pode ser compreendida de modo pa-

radoxal: ela se presta à vinculação provisória da incerteza, i.e, da proteção à 

confiança na estabilidade dos materiais regulatórios jurídicos (certeza da ex-

pectativa), mas, ao mesmo tempo, sobretudo em uma sociedade dinâmica, 

ela serve quiçá até mesmo primariamente para possibilitar o novo (variação) 

(VESTING, 2015, p. 247). 
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Ainda, segundo afirma o autor, existe uma conexão entre autorrefe-

rência (coerência de interpretações do sistema de normas) e 

heterorreferência (influência do ambiente e do entorno ao sistema): 

 

[...] a interpretação do Direito deve ser especificada para duas opções. Por 

um lado, é preciso partir da necessidade de fomento da continuidade, de ga-

rantia da regularidade e da repetibilidade de decisões. A interpretação teria 

que continuar assegurando a capacidade de conexão recursiva da aplicação 

de regras e leis, i.e., a decisão e sua fundamentação devem ser estruturadas 

em sintonia com decisões já tomadas e, ao mesmo tempo, como perspectiva 

de decisões futuras. Trata-se, aqu, da coerência das interpretações entre si, 

do tratamento igual de casos iguais, das necessidades imanentes de consis-

tência (autorreferencial) do sistema jurídico. Por outro lado, a interpretação 

não pode excluir o contexto casuístico concreto e suas estruturas objetivas 

(VESTING, 2015, p. 251). 

 

Essa segunda ideia de interpretação que inclui o caso concreto e su-

as estruturas objetivas diz respeito à ideia de heterorreferência. Como 

explica Vesting (2015, p. 251-252), “[...] as estruturas objetivas do ambi-

ente do sistema jurídico devem ser reintroduzidas no sistema autônomo 

como heterorreferência, sem que se renuncie ao postulado da autorregu-

lação das dependências e independências do sistema”. Deste modo, “[...] 

informações internas e externas deveriam ser traduzidas dentro do sis-

tema em uma ‘rede que se sobrepõe a si mesma’ de argumentos 

jurídicos, através da conexão entre autorreferência e heterorreferência” 

(VESTING, 2015, p. 251-252). 

Esses conceitos, associados aos ensinamentos de Luhmann (2016, p. 

72), estão relacionados à ideia do sistema social autopoiético, quando 

observado como uma rede de produção que produz sua estrutura e seus 

próprios elementos. Ao agir desta forma, “[...] o sistema é autorreferen-

cial, capaz de distinguir o que lhe pertence do que é alheio, a partir da 

diferença sistema/entorno “(ROCHA; COSTA, 2018, p. 35). Deste modo, 

a comunicação consiste na operação que permite a delimitação do siste-

ma social em relação ao seu ambiente (ROCHA; COSTA, 2018, p. 36). 
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Para Rocha e Costa (2018, p. 36), o Direito é um sistema autopoiéti-

co capaz de realizar essa diferenciação entre sistema e entorno, de modo 

que “[...] é quem produz todas as distinções e descrições que utiliza, não 

sendo a unidade do direito mais que o resultado da produção de sua 

própria estrutura e de seus elementos (autopoiese)”. 

Isso decorre da ideia luhmaniana de que o sistema também é cogni-

tivamente aberto, ou seja,“[...] o sistema autopoiético produz as 

informações do seu interior partindo da diferença do que está em seu 

ambiente (heterorreferência)” (ROCHA; COSTA, 2018, p. 36). O Direito 

transforma as informações que compõe o ambiente em lei (LUHMANN, 

2016, p. 114). Trazendo a teoria em apreço para um contexto prático, a 

promulgação do já mencionado Código de Defesa do Consumidor, norma 

brasileira altamente protetiva ao consumidor tido como vulnerável na 

relação consumerista, decorreu do entorno do Direito, permeado por 

situações em que se verifica um desequilíbrio nestas relações. Em seu 

artigo 1º, o CDC deixou claro que seu objetivo era o de estabelecer nor-

mas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse 

social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constitui-

ção Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

Atualmente, inclusive, foi desenvolvida uma teoria inovadora co-

nhecida como “Eficácia diagonal de direitos fundamentais”, que 

reconhece a necessidade de proteção e de tutela tanto de consumidores 

como de trabalhadores (MELO, 2019), diante desta vulnerabilidade, já 

que as teorias da eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais 

não se revelam suficientes e adequadas para abarcar tal questão. 

Essa teoria da eficácia diagonal de direitos fundamentais emergiu 

na doutrina por meio da dissertação de Mestrado apresentada pela pro-

fessora chilena Pamela Prado (2005, p. 92), a qual explorou, pela 

primeira vez, a possibilidade de haver um terceiro ramo entre a eficácia 

vertical (Estado x indivíduo) e a horizontal (particular x particular). O 

objetivo deste novo olhar sobre a eficácia dos direitos fundamentais visa 
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o enfrentamento específico e protetivo das relações entre indivíduos 

particulares, em evidente desigualdade de poderes.  

Diante desta dissertação, o professor chileno Sérgio Gamonal Con-

treras (2011) abordou na obra intitulada “Cidadania na empresa e 

eficácia diagonal dos direitos fundamentais”, a problemática de se tratar 

como de eficácia horizontal uma relação em que um particular claramen-

te possui mais poder em relação ao outro. Cabe, assim, na relação de 

consumo supracitada, a eficácia diagonal dos direitos fundamentais na 

qual o fabricante/comerciante é a parte mais forte da relação e o consu-

midor precisa de direitos e garantias constitucionais para diminuir essa 

desigualdade. 

Essa digressão teórica permite a constatação prática de que o entor-

no influencia o Direito, razão pela qual esse subsistema social produz 

normas a fim de reduzir a complexidade e estabilizar expectativas, como 

já mencionado. Considerando que os diferentes ambientes do sistema 

jurídico – política, economia, meios de comunicação de massa e ciências - 

impactam o Direito, Luhmann afirmou que o campo de referência do 

conceito de “saber” é uma das características constitutivas da sociedade. 

Segundo afirma Vesting (2015, p. 253-254), “[...] a comunicação linguís-

tica pressupõe sempre um saber comum e cessaria juntamente com a sua 

autopoiese, se esses pressupostos deixassem de existir. Sem saber pre-

sumível não há comunicação”. 

Por conseguinte, o autor entende que é necessária a reconstrução da 

relação entre sistema jurídico e saber comum, já que “[...] o saber co-

mum não está ancorado em uma continuidade histórica pré-ordenada à 

decisão”, ou seja, é um saber que corre e é transportado paralelamente 

na comunicação e é invocado apenas de modo atual. 

Tem-se, assim, na Teoria de Vesting acerca da interpretação do Di-

reito, uma premissa importante: o saber comum é dinâmico e está em 

constante transformação. Prova disso é a interpretação que se dá, na 
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atualidade da sociedade em rede, a conceitos clássicos e basilares18, a 

título de exemplo prático, destaca-se o instituto da boa-fé (prevista nos 

artigos 113 do Código Civil, 5º do novo Código de Processo Civil, bem 

como artigos 4º, inciso III e 51, do Código de Defesa do Consumidor19). A 

própria temporalidade dessas legislações – 2002, 2015 e 1990 – traz con-

sigo a intenção protetiva do legislador para a época. 

Outro ponto que merece atenção e é destacado por Vesting consiste 

no fato de que a relação entre interpretação do Direito e saber comum 

atual não pode ser unicamente relacionada a uma autoridade vertical, 

como alerta o sociólogo alemão Gunther Teubner (2016). Significa dizer 

que o eixo essencial dos processos de formação do Direito deslocou-se de 

seus centros estatais-nacionais [...] para uma periferia transnacional 

independente disso tudo. Nessa periferia, em setores sociais distintos, 

opera-se uma auto-produção paradoxal de regras (VESTING, 2015, p. 

255). Não há dúvidas sobre a produção de normas técnicas, por exemplo, 

por empresas multinacionais e organizações internacionais. 

 
18 Embora o presente trabalho não tenha como escopo o tema da moralidade, é possível afirmar, neste ponto, que 
tais transformações se relacionam com a moral e as constantes alterações nas regras sociais (convenções) estabele-
cidas na sociedade, em decorrência da temporalidade. Segundo Bittar (2015), a moral é cultural e advém do sistema 
social, de modo que as normas morais convivem com normas sociais (incluindo as jurídicas). Todavia, as normas 
jurídicas distinguem-se das normas morais, sobretudo em função da heteronomia (as obrigações jurídicas se 
formulam da comunidade para o indivíduo), coercibilidade (o descumprimento de comandos jurídicos pode gerar 
sanções) e bilateralidade (as relações jurídicas pressupõem ao menos a interação entre dois sujeitos para existir e 
serem cumpridas). A moral, por sua vez, tem como pressupostos a unilateralidade, incoercibilidade e autonomia 
(BITTAR, 2015). 

19 “Art. 113, do Código Civil - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar 
de sua celebração” (BRASIL, 2002). 

“Art. 5º, do novo Código de Processo Civil - Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 
de acordo com a boa-fé” (BRASIL, 2015). 

“Art. 4º, do Código de Defesa do Consumidor - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios:   

[...]  III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos 
quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 
relações entre consumidores e fornecedores [...]” (BRASIL, 1990). 

“Art. 51, do Código de Defesa do Consumidor - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
eqüidade” (BRASIL, 1990). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Soma-se a isso a influência não filtrada de atores privados na Inter-

net sobre a formação autônoma de regras, o que, para Teubner (2016), 

remete ao constitucionalismo social na globalização e implica na necessi-

dade de uma constituição digital como autocontrole do Direito, sendo que 

os direitos humanos serviriam de critério. Isso com o escopo de estabili-

zação da diferença institucional e da respectiva lógica própria da 

comunicação espontânea e de acesso universal na Internet e de seus 

âmbitos especiais altamente organizados (Intranets). 

Para Vesting, apesar da teoria de fragmentos constitucionais de 

Teubner ser direcionada aos processos transnacionais de formação de 

normas e do Direito, suas ideias podem ser transpostas para o direito 

nacional. Essa transposição está atrelada a um saber dinâmico, que deve 

ser novamente gerado de modo contínuo na transformação social e de 

cujos produtores o próprio sistema jurídico faz parte. 

Neste norte, o saber comum desestabiliza continuamente o limite 

entre interno e extreno, entre autorreferência e heterorreferência do 

sistema jurídico, no âmbito da cultura global de redes. Os meios de co-

municação tecnológicos enfraquecem o modelo de regra normativa que 

sempre se orientou por critérios pré-determinados na medida em que as 

transformações da sociedade em rede provocam o surgimento deste novo 

paradigma das redes. 

A comunicação eletrônica, de fato, traz impactos para o Direito, cujo 

estado da arte do Século XXI é totalmente diferente, eis que existe um 

papel inédito do código e a normatividade é substituída por padrões téc-

nicos que se autoexecutam, que assumem, ao menos parcialmente, o 

papel do Direito e entendem a lógica binária do código lícito/ilícito a 

programas condicionais (teoria dos sistemas). Isso exclui, até onde o 

código da Internet alcança, toda e qualquer margem interpretativa nos 

programas, razão pela qual é necessário que se reflita a respeito da utili-

zação de mecanismos de inteligência artificial pelo Poder Judiciário, em 

substituição, ou não, do papel do julgador. 
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Dessa forma, diante do modelo das redes e dessas transformações 

sociais, segundo Vesting (2015, p. 261), “[...] a interpretação do Direito 

está ligada aos contextos de emprego das regras a serem interpretadas, 

às experiências e aos limites práticos, à influência dos sujeitos de Direito 

que atuam nos campos objetivos e suas estratégias de ação”. Por conse-

quência,  

 

[...] Tornou-se discutível se, assim, como Luhmann sempre supôs, a inter-

pretação do Direito utiliza apenas conhecimento, cognição e, quanto ao resto, 

deixa intacto o círculo de validade, a autorreferência do Direito. Mas a deci-

são sobre a forma de utilização do saber comum, a seleção, continua sedo 

tarefa da interpretação jurídica (VESTING, 2015, p. 261). 

 

Não há dúvidas, portanto, acerca da necessidade de que esses con-

ceitos inerentes à teoria sistêmica, tendo como fio condutor o 

pensamento de Luhmann, são de extrema importância para a compreen-

são e interpretação do Direito, todavia, diante da cultura global das redes, 

que se estabelece na sociedade em rede, de Manuel Castells, revela-se 

necessária uma reformulação da teoria do Direito.  

 

Considerações finais 

 

Conforme demonstrado neste estudo, sem o escopo de esgotar o 

tema, a teoria do Direito e, sobretudo, a interpretação adquire novas 

nuances e evolui de acordo com a historicidade. Por essa razão, o contex-

to tecnológico da sociedade em rede, evidentemente, traz novos 

contornos para a interpretação no Direito, a qual deve se adequar a essa 

nova realidade social, de acordo com a complexidade e temporalidade do 

Século XXI. 

A partir desse novo contexto paradigmático, bem como da interface 

entre Direito e novas tecnologias, a teoria de Vesting aborda a necessida-

de de que o Direito, que sofre influências e impactos do seu 

entorno/ambiente, se aproprie desse contexto tecnológico, o que ocorre a 

partir da utilização de ferramentas digitais e da própria inteligência arti-
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ficial no Poder Judiciário, como já ressaltado, bem como adote novos 

parâmetros para a interpretação. 

Nesta senda, Vesting propõe uma epistemologia própria das redes, 

porquanto o contexto da complexa sociedade em rede, através de uma 

epistemologia das redes, na medida em que a teoria do Direito sofre in-

fluência de uma cultura global das redes, ainda em construção, e de 

meios de comunicação digitais. A teoria do Direito de Vesting, elaborada 

a partir de pressupostos da teoria luhmaniana, revela-se, então, contem-

porânea e relevante porquanto aborda essa nova epistemologia social, 

com novos nexos semânticos (fáticos e normativos), que implicam na 

necessidade de uma reformulação, diante da insuficiência das demais 

teorias. 
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Teoria dos Sistemas Sociais e o Direito e 

a relação entre a invençao da escrita e os algoritmos 

 

Rosmar Rissi 1 
 

 

“Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que 

a humanidade sofra algum mal” Lei Zero - Isaac Asimov  

 

1 Introdução 

 

O presente artigo, busca resgatar os elementos fundantes da Teoria 

dos Sistemas Sociais do Direito, percorrendo brevemente o longo cami-

nho, do surgimento da escrita aos algoritmos, ou seja, de onde o 

importante era registrar o conhecimento até este momento em que as 

redes produzem o próprio conhecimento através da inteligência artificial 

em seu emaranhado de algoritmos. Os sistemas do futuro dependem de 

sua adequação a estas redes, bem como, o poder do ser humano sobre as 

mesmas, ou a sua inanição.  

O modelo do direito autopoiético não tem somente uma base teóri-

ca. A mudança de perspectiva do referencial autopoiético tem 

consequências práticas e disso depende a possibilidade de defender a 

sobrevivência de todo sistema autopoiético que, igual ao jurídico, é dota-

do de capacidade de auto-observação e de autoconsciência. 

Como definição genérica é aceita a questão que a IA é o projeto e de-

senvolvimento de programas de computador, que simula o pensamento 

humano, capaz de desenvolver um comportamento inteligente. 

 
1 Doutorando em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). Advogado. rosmarrisssi@gmail.com.  
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Assume, o sistema jurídico, papel fundamental na manutenção do 

sistema social ao promover a redução da complexidade ante a seleção 

estratégica de um campo de possibilidades que, ao mesmo tempo em que 

exclui ou limita modos comportamentais não compatíveis, amplia o rol 

de possibilidades para uma escolha mais sensata (complexidade estrutu-

rada). 

Supõem-se, antes, que, nos dias atuais, a teoria do Direito está en-

redada no processo de Ascenção de uma cultura global das redes e nele 

deve mostrar-se como um produto legitimo de seu tempo. Hoje, a teoria 

do direito é desafiada em sua identidade e em seu auto entendimento por 

uma rede de objetos tecnológicos aberto. 

Em outras palavras, a abordagem do fenômeno jurídico, ao relacio-

nar teoria das mídias ou teoria dos meios de comunicação com teoria da 

evolução social para a compressão do direito hodierno, coloca regras e 

regularidade em relação dinâmica, na qual o sujeito autônomo e sobera-

no da tradição da filosofia do sujeito é descentralizado pela dispersão ou 

fragmentação do conhecimento social nas últimas décadas. Por outro 

lado, a presente obra seria também pós teoria dos sistemas, na medida 

em que, ao abordar o caráter constitutivo das mídias para o design do 

direito ao longo de sua evolução, torna impossível uma higienização das 

fronteiras do projeto Luhmaniano, no qual as operações jurídicas dotadas 

de sentido só podem operar dentro dos limites do sistema autopoietico. 

(VESTING, 2015. p. 24). 

A trajetória da dogmática do direito foi lançada principalmente pe-

las necessidades de um ensino universitário orientado para a prática 

judiciária, sobretudo no direito privado, enquanto o direito público con-

tinua sendo fortemente orientado pela interdisciplinaridade.  

O objetivo da dogmática é, portanto, registrar por escrito o signifi-

cado das regras e conceitos obtidos a partir de casos, de modo que eles 

necessitem da mínima problematização possível quando aplicados no-

vamente a outros casos. (VESTING, 2015. p. 48) 
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Direito e moral nem sempre estavam claramente dissociados, e ain-

da hoje a filosofia do direito tem como objetivo uma fundamentação 

filosófica estatal ou filosófica moral do direito vigente, para que este por 

sua vez, possa ser elevado, com a ajuda da filosofia do Direito, ao nível da 

racionalidade substancial. O ponto de fuga da filosofia do direito é, afinal 

uma sociedade realizadora da justiça. (VESTING, 2015. p. 53). 

Portanto, o presente estudo, tem por objetivo, compreender a teoria 

do sistema sociais a partir da autopoiese e da dogmática. Trazer à tona 

reflexões e possibilidades de novas pesquisas acerca deste assunto, tão 

atual e desconhecido. O problema que motiva a pesquisa é, saber se os 

problemas que a teoria dos sistemas sociais no direito, na atualidade 

responde a sociedade de forma digna e atualizada.  

O presente artigo tem como perspectiva de pesquisa o método fe-

nomenológico-hermenêutico. Considerando que o método de abordagem 

objetiva aproxima o sujeito (pesquisador) do objeto a ser pesquisado, 

onde se analisa a Teoria dos sistemas sociais no Direito, perpassando 

questões como a autopoiese e o dogmatismo, e tendo como origem os 

primórdios da escrita.  

 

2– A teoria dos sistemas sociais no direito ao longo da história   

 

A Teoria do Direito, propriamente, tem seu surgimento na Alema-

nha, sendo uma disciplina com pretensão teórica e autônoma. Em 

relação a essas primeiras abordagens, a teoria do direito deu um enorme 

salto de desenvolvimento na segunda metade do século XX, esse salto de 

desenvolvimento está relacionado, sobretudo, com a invenção e o desen-

volvimento da teoria dos sistemas.  

Sob o aspecto metodológico, a teoria dos sistemas torna necessária 

uma modificação fundamental do programa de pesquisa teórico-jurídico. 

Aqui, o ponto de partida de todas as operações é uma distinção, não uma 

unidade qualquer a ser pressuposta, não um princípio qualquer, nem 
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tampouco o sistema como vetor de suas próprias operações. (VESTING, 

2015. p.32). 

Na teoria dos sistemas, Vesting (2015. p.32), exemplifica que o “di-

reito é concebido de modo mais preciso como sistema social, como 

sistema de comunicação”, e a questão sobre a razão e a existência do 

direito é substituída pela questão sobre seus limites, sobre o outro lado 

da distinção.  

Diante desta realidade surge a seguinte questão, que merece, fun-

damental reflexão, é como parecerá a unidade do direito se ela for 

descrita com recursos sociológicos da teoria dos sistemas, ou seja, “como 

distinção entre sistema (direito) e ambiente (sociedade), e como ficará o 

direito se ele for descrito como um sistema de comunicação que se auto-

produz e se autorreproduz”? (VESTING, 2015. p.33). 

Os sistemas baseados em algoritmos, cumprem as duas funções 

acima, pois além de adquirirem o conhecimento, reproduzem resultados, 

e vão além, criam os resultados padronizados ou a partir do sistema que 

são desenvolvidos. Gerando assim um número ilimitado de possibilida-

des.  

A diferença fundamental em relação a teoria do direito e a sociologia 

do direito antiga, dever ser vista no fato de a teoria dos sistemas mudar 

para um pensamento da teoria da diferença em condições dinâmicas. 

Para a teoria dos sistemas, a operação dos sistemas não mais é uma apli-

cação de um ordenamento dado nisso ela reage as condições especificas à 

sociedade do presente, no qual o ordenamento é o resultado da pratica, 

não a sua pressuposição. O direito trabalha como um sistema de decisão 

que processa informações não de modo hierárquico, mas hieterárquico, 

em rede, segundo relações de proximidade e de forma recursiva, exem-

plo, ele aplica operações a resultados de operações e, através de 

repetições suficientemente longa, filtra aquelas formas capazes de man-

ter a estabilidade sob condições dinâmicas. A facilidade de comunicação, 

o compartilhamento de dados e as redes aumentaram exponencialmente 

o acesso a informações de diversos tipos. Incentivaram, ainda, a criação 
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de algoritmos ‘inteligentes’. Com machine learning e deep learning, tor-

nou-se possível processar grande volume de dados de forma rápida e 

eficiente. (BARBER, 1998, p. 573).  

O sistema associa comunicações jurídicas de modo horizontal, no 

fluxo do tempo, através, por exemplo, do fato de um tribunal basear os 

argumentos de uma nova decisão em decisões precedentes e assentar os 

vínculos que resultam da decisão tomada para outras decisões. 

(VESTING, 2015. p. 33). 

Diante de multiplas situações jurídicas, do passado e posssibilidades 

futuras, mediante a Inteligencia Artificial, a conclução e as preocupações 

são maiores que as soluções. Lenio, enfaticamente escreveu “venho de-

nunciando o perigo da substituição do Direito pelos algoritmos”. A 

preocupação é justa pois pode ocorrer “a perda de efetividades qualitati-

vas, trocadas por efetividades quantitativas, prejudicando milhões de 

pessoas em seus direitos fundamentais”. Todo avanço tecnológico traz 

preocupações das mais diversas ordens. (STRECK, 2019). 

Em breve resgate histórico, com o objetivo de ampliar o horizonte 

na compreensão dos sistemas, partindo do período anterior a escrita, 

havia a memória social realizada a partir da conservação tradicional dos 

conhecimentos. Todavia, o desenvolvimento da linguagem alfabética 

permitiu que a escrita aumentasse exponencialmente o grau simbólico da 

comunicação, tornando-a ainda mais independente da memória dos 

indivíduos concretos. A escrita possibilitou que a comunicação se tornas-

se independente do momento da comunicação e das intenções de seu 

emissor, ou seja, permitiu abstrair o sentido do contexto interacional, 

sendo agora assegurado pela própria sociedade. A linguagem escrita, ao 

permitir o armazenamento de conhecimento, “facilita o permanente 

acesso ao teor do sentido e dificulta o esquecimento (que em si é de todo 

benéfico)”. (LUHMANN, 2016,  p. 329). 

A escrita, inicialmente empregada no sistema jurídico, não teve o 

condão de dispensar a linguagem oral, mas a de tornar reconhecíveis os 

desvios que poderiam ser desconsiderados com a emoção do litígio. Mais 
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tarde, a escrita também passou a ser empregada para a publicização e 

manifestação do direito a todos os envolvidos, dando ensejo ao que Jan 

Assman chamou de “passagem do domínio da repetição para o domínio 

da representação, e da coerência ritual para a coerência textual”. 

(LUHMANN, 2016, p. 333). 

A escrita, ao tornar os comunicadores ausentes e afastar a comuni-

cação da presença interacional concreta, amplia o nível de complexidade 

que se possa alcançar; “na comunicação entre ausentes, porque escrita, a 

contingência é o preço a ser pago pelo ganho de complexidade”.  Deste 

modo, a escrita amplia fortemente o risco do dissenso e, para compensar 

a ampliação da contingência, a sociedade transpassa a diferenciação 

segmentária a uma estratificada. (BACHUR,  2010, p.57). 

A escrita apresenta-se, portanto, como condição de evolução do sis-

tema jurídico, devendo ser entendido pelo termo condição o impulso 

evolutivo necessário à ocorrência de mudanças estruturais não planeja-

das. A ubiquidade2 dos fluxos de comunicação digital, tal qual, 

anteriormente, a invenção da escrita e da impressão, provocou uma rup-

tura na história da evolução cultural, e até mesmo outro abalo cultural 

semântico de grandes proporções. (VESTING, 2015. p. 14). 

Em todas as culturas antigas, o emprego da escrita para finalidade 

jurídica levou a um aumento e a um refinamento das regras jurídicas e 

dos conceitos bem como a processos jurídicos mais complexos. Isso se 

explica, especialmente, a cidade como Jerusalém, Atenas e Roma. Mas o 

uso da escrita não levou nem ao desaparecimento da oralidade nem a um 

grau maior de autonomia jurídica. (VESTING, 2015. p. 19). 

A consciência dessa nova dimensão, além da realidade virtual jurídi-

ca, e da expressão sensorial humana de existência no mundo real, passa a 

elevar a compreensão de como os avatares virtuais das pessoas conecta-

 
2 Ubiquidade significa estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. É a propriedade ou estado do que 
é ubíquo, que é a capacidade de estar ao mesmo tempo em diversos lugares. Ubíquo é um adjetivo, "do latim 
ubíque", que significa estar em toda parte ao mesmo tempo. 

Ubiquidade é um substantivo feminino, que em Teologia, é empregado para transmitir a ideia da onipresença, ou 
seja, aquilo que está ao mesmo tempo em toda parte. Deus é considerado ubíquo, por lhe ser atribuído o dom de 
estar presente em toda parte ao mesmo tempo. 
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das ao universo eletrônico precisam, também, ter limites, direitos e deve-

res. Não foi a escrita e nem os algoritmos que alteraram a sociedade, e 

uma teoria dos sistemas, mas sim, a ambição humana por uma perfeição 

sistêmica. Compreendida a escrita como um avanço, e os algoritmos 

como sendo meios para o desenvolvimento social, é possível retornar a 

questão inicial, o sistema vai ser descrito a partir de que ponto, do direito 

ou da sociedade com dignidade? Eis as questões jurídico filosóficas que 

merecem aprofundamento para evitar uma inversão de comando, ou 

seja, a Inteligência artificial comandando os sistemas da inteligência na-

tural.   

O direito, visto como uma estrutura social, enfrenta o dilema entre 

adaptar-se às irritações do meio, tornando possível a estabilização das 

conquistas evolutivas ou criar estruturas que igualmente possibilitam a 

rejeição de expectativas em desconformidade com as expectativas nor-

mativas, mantendo seu caráter contrafático. (LUHMANN, 2004, p. 06).  

Veja-se, exemplificativamente, o surgimento dos computadores e a 

recepção desse instrumento pela comunidade científica; os estímulos 

formados pela tecnologia motivaram a ciência a absorvê-lo como ferra-

menta educacional, criando o ensino à distância, a biblioteca digital, 

dentre outros recursos. Contudo, junto a isso, também se possibilitou a 

criação de plágios, impulsionando a reagir com uma nova resposta sis-

têmica, tal como a obrigatoriedade de realização de trabalhos 

manuscritos ou a reprovação em massa. O direito visto enquanto estru-

tura do sistema social que se baseia na generalização congruente de 

expectativas normativas exerce função decisiva na manutenção da com-

plexidade mais alta e estruturada dos sistemas sociais e na garantia de 

segurança das expectativas. 

O sistema jurídico é visto, pela teoria dos sistemas (segunda fase), 

como uma estrutura social, cujos limites e formas de seleção são defini-

dos pelo próprio sistema social. Ainda que não seja a única estrutura 

social, compartilhando espaço com as estruturas cognitivas, os meios de 

comunicação como a verdade e o amor, dentre outros, o direito, nas 
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sociedades complexas, possui o mister de realizar a generalização con-

gruente de expectativas comportamentais através das normas, 

orientando, com isso, o comportamento humano Ou seja, é o sistema 

jurídico que possibilita a criação de “expectativas da expectativa”, confe-

rindo segurança às comunicações sociais. (LUHMANN, 1983, p. 170) 

Assume, o sistema jurídico, papel fundamental na manutenção do 

sistema social ao promover a redução da complexidade ante a seleção 

estratégica de um campo de possibilidades que, ao mesmo tempo em que 

exclui ou limita modos comportamentais não compatíveis, amplia o rol 

de possibilidades para uma escolha mais sensata (complexidade estrutu-

rada). Assim, o sistema jurídico reduz a totalidade das possibilidades de 

experiência e ações, ao mesmo tempo em que eleva a complexidade do 

sistema social, ao permitir a construção de novas possibilidades que 

pressupõem a seleção realizada. 

 

3- Autopoiese no desenvolvimento do sistema  

 

O termo de origem grega, Autopoiese tem sua origem etimológica 

do vocábulo autós (por si próprio) e poiesis (criação, produção). Seu 

significado literal é autoprodução. Os subsistemas produzem, e reprodu-

zem, a sua própria organização circular por meio de seus próprios 

componentes. E desde meados dos anos 1980, a teoria dos sistemas tenta 

representar essa autorreferencialidade do sistema, sua coesão recursiva, 

no conceito de AUTOPOIESE. Por conseguinte, no centro da teoria dos 

sistemas está a auto estabilização do sistema traves do encadeamento 

circular de eventos sempre transitórios, decisões jurídicas, operações, 

mas não porventura, uma exigência cientificamente formulada de auto 

conclusão normativa do sistema jurídico por meio de um início suposta-

mente estável no tempo, ou seja, aquele da norma fundamental da Teoria 

pura do Direito de Kelsen. (VESTING, 2015. p. 33-34). 
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O ponto efervescente desta questão, é “por que e para que a socie-

dade moderna precisa de um sistema jurídico autopoiético”? (VESTING, 

2015. p. 34).  

Em tempos de sistemas de redes e Inteligência Artificial, a autopoi-

ese, perde sua energia, por que não ocorre uma reprodução de sistema, 

mas sim, uma nova compreensão a partir de dados, que um algoritmo 

não reproduz o que já aconteceu, mas sim, toma uma nova decisão, a fim 

de dar continuidade a um sistema, e ele se autorregula, a partir de múlti-

plos fatores. Isso por si só, torna o sistema obscuro, pois não há mais 

uma reprodução a partir de seus próprios componentes, mas sim, de 

uma imputação desconhecida e de um processamento secreto, não gera 

autorreflexão.  

O direito, para prosseguir a evolução rumo à autopoiese sistêmica, 

necessitou se desvencilhar da religião, dos vínculos de parentesco e da 

casa do senhor, possibilitando sua construção por meio do processo jurí-

dico que garantisse sua existência e obrigatoriedade tão só pela 

“vigência” normativa. Esta conquista foi possibilitada em razão do pri-

mado social do centro funcional da política. 

A desvinculação do direito dos laços de parentesco é uma das provas 

da improbabilidade da evolução jurídica, pois, como bem posicionou 

Luhmann, é pouco comum que um regulador de conflito prive o indiví-

duo de qualquer apoio social de seus aliados, familiares e amigos, 

vinculados ao círculo social a que pertence e que o dotariam de prestígio 

e mérito. (LUHMANN, 2016, p. 390). 

A autopoiese foi utilizada no campo do direito pela teoria dos siste-

mas para resolver o fundamental problema de delimitar externamente 

um sistema nos confrontos do seu ambiente, sem excluir a própria capa-

cidade de introduzir ao seu interno mudanças que assegurem a sua 

sobrevivência. Em particular, a teoria dos sistemas considera o sistema 

jurídico apto a gerir as relações entre os próprios elementos com diver-

sos níveis de complexidade do ambiente e da específica normatividade 



476 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

capaz de atingir níveis de generalizações superiores aos dos outros sis-

temas normativos. 

O conceito de autopoiese é o resultado de um esforço o qual mescla 

elementos da teoria dos sistemas com elementos da tradição sociológico-

jurídica. Para concentrar a atenção sobre os processos internos ao direito 

autopoiético, que o colocam em grau de modificar-se mediante o filtro de 

sensores internos especiais, foi introduzido o conceito de “hiperciclo”, 

denotando que os diversos componentes do sistema jurídico (procedi-

mento jurídico, ato jurídico, norma jurídica, dogmática jurídica) operam 

de modo diferenciado, mas reciprocamente complementar. Somente a 

combinação desses componentes concorre para gerir solicitações prove-

nientes do exterior do sistema. 

O modelo do direito autopoiético não tem somente uma base teóri-

ca. A mudança de perspectiva do referencial autopoiético tem 

consequências práticas e disso depende a possibilidade de defender a 

sobrevivência de todo sistema autopoiético que, igual ao jurídico, é dota-

do de capacidade de auto-observação e de autoconsciência. 

O sistema jurídico autopoiético, em suma, colabora para o encontro 

de duas sensibilidades distintas: a sensibilidade dos operadores jurídicos, 

sempre mais desorientada sobre o plano decisional pelo inegável afasta-

mento do real funcionamento do direito das próprias expectativas; e a 

sensibilidade dos sociólogos, que procura enquadrar numa visão mais 

ampla da realidade jurídica os problemas considerados insolúveis pela 

inadequação de um normativismo rigorosamente formal.  

O modelo do direito autopoiético não necessita de norma funda-

mental nem de estrutura hierárquica para manter a concretização da 

própria unidade enquanto se vale de uma rede comunicacional capaz de 

desenvolver um referencial normativo-cognitivo adequado para regular 

um sistema social como o direito, que é capaz de promover a autorregu-

lação. Isso significa não fechar os olhos para os confins que separa o 

mencionado modelo dos outros modelos de comportamentos autono-

mamente consolidados na vida social. O modelo de direito autopoiético 
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consiste em reconsiderar o papel do Estado e da sua Constituição, que é 

vista não como o ponto mais compreensivo de um sistema jurídico, mas 

como o modo pelo qual identificamos os principais canais de comunica-

ção (interna e externa) do ordenamento. (LUHMANN, 1988, p. 24). 

A partir da ótica autopoiética, é extremamente relevante estudar, de 

um lado, as “constituições estatais” e, de outro, as “constituições sociais” 

que operam em nível transnacional na tentativa de definir, de modo 

autor referencial e espontâneo, novos sujeitos portadores de interesses 

não limitados a um só Estado e de ocupar espaços supranacionais antes 

dos direitos nacionais. A sensível expansão das constituições sociais que 

se colocam em patamar multidimensional de direito exposto a um desor-

denado globalismo e a um emergente nacionalismo pode ser utilmente 

analisada pela prospectiva autopoiética que renuncia a ser estatalista. 

(TEUBNER, 2012). 

Atualmente, percebe-se que o Estado vem sendo execrado na sua 

função de coluna fundamental da sociedade para o difundido redimensi-

onamento e término dos confins de todos os seus pilares tradicionais: 

território, povo, soberania. No que tange ao território, a originária con-

cretude dos confins espaciais dos Estados se estilhaça diante da imersão 

de interesses organizados ligados não mais ao espaço territorial. O povo 

não se delimita na dimensão social de referências culturais comuns radi-

cadas em um passado consolidado, mas sim tende a ter sempre mais 

pontos heterogêneos de referências que o reconduzem a uma visão cos-

mopolita. A soberania deve levar em conta os crescentes vínculos 

externos que reduzem sensivelmente as concretas possibilidades de deci-

sões individuais do Estado. Fala-se, desse modo, de uma “soberania 

limitada” que, como ensina a experiência da União Europeia, pode ser 

provocada por influências diretas do tipo oligárquico e que reduzem as 

possibilidades de decisões postas à disposição do ordenamento jurídico. 

(FEBBRAJO, 2013, p. 23 – 44).  

O direito autopoiético tem o mérito de fazer prosperar um modelo 

de direito capaz de conservar a própria identidade, mesmo sendo cons-
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tantemente exposto. Ademais, o próprio redimensionamento do papel de 

determinado Estado que desenvolveu uma função coordenadora e unifi-

cadora da produção normativa parece balizado por um direito 

autopoiético que autonomamente estabiliza, seleciona e varia os próprios 

conteúdos de modo cíclico.  

 

4 – A evolução da teoria dos sistemas para as redes de algoritmos, 

uma relação possível  

 

No século XIX, já se falava ocasionalmente de teoria do Direito. To-

davia, essa denominação era empregada por autores, como Von Savigny, 

quase como sinônimo de ciência do Direito. Foi somente no século XX 

que o conceito assumiu contornos mais definidos, conforme anterior-

mente explicitado. (VESTING, 2015. p. 27).  

Na compreensão de Kelsen e sua Teoria pura do Direito, a teoria do 

Direito, era, primariamente, teoria da norma, como demonstra, sobretu-

do, a famosa norma fundamental. (VESTING, 2015. p. 28). 

A teoria analítica do Direito do sistema jurídico anglo-americano 

também está amplamente centrada em torno de normas. Um exemplo 

proeminente disso é a obra de HART, e a distinção nela desenvolvida 

entre regras primarias e regras secundárias, cuja interação segundo 

Hart, caracteriza todo sistema jurídico. (VESTING, 2015. p. 28). 

Depois de Weber, a ciência do direito passou a perguntar o que é 

considerado ideal como direito? Em Weber, a diferença entre método de 

abordagem jurídico e sociológico do Direito foi mantida a pesar do reco-

nhecimento das interposições e imbricações entre ser e dever ser. Muitos 

questionamentos e possibilidades surgem ao longo da história dos siste-

mas. (VESTING, 2015. p. 30-31). 

A ampliação de possibilidades (complexidade) sobrecarrega o fator 

seletivo, gerando consequências importantes, tais como a incapacidade 

de gerar consenso absoluto sobre as expectativas e a indiferença dos 

processos de seleção. Deste modo, evolução, para teoria dos sistemas, 
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refere-se à análise da relação entre a complexidade dos sistemas sociais e 

suas relações com o ambiente; ou seja, “[…] ocorre evolução, portanto, 

quando aquilo que é desviante passa a integrar a estrutura do respectivo 

sistema.”. Nas palavras de Luhmann: “o princípio do desenvolvimento 

são as crescentes complexidades e contingências da sociedade. É a partir 

daí que as estruturas da sociedade, entre elas o direito, sofrem pressões 

no sentido de mudança” (LUHMANN, 1983, p. 177). 

A partir do momento em que há o aumento da complexidade do 

ambiente, os sistemas sociais podem reagir de duas formas: manter sua 

diferenciação em relação ao meio ou adequar-se por meio do desenvol-

vimento de formas próprias que permitam adaptação e auto 

conservação. Essas operações dependem das estruturas que permitem a 

seletividade dos sistemas; assim, sistemas mais simples requerem uma 

necessidade estrutural menor que a de sistemas mais complexos, porém 

estarão menos propensos a manter estruturas relevantes. 

A teoria do Direito é uma forma autônoma de expertise jurídica, que 

se sabe tributaria de exigências primariamente teóricas. A teoria como 

rótulo do pensamento cientifico, é uma criação do filósofo grego Aristóte-

les. (VESTING, 2015. p. 40). 

Para tanto, as teorias do direito dispõem de um alto grau de liber-

dade. Assim, por exemplo, imposições práticas, não constituem motivo 

para que a Teoria do Direito não ponha em questão premissas tradicio-

nais, sendo que ao desempenhar essa tarefa, a teoria do direito usa não 

apenas argumentos estabelecidos no sistema jurídico, mas também em-

prega e integra conhecimentos de outras disciplinas, como os da filosofia 

da linguagem, da linguística, da teoria dos meios de comunicação, da 

cibernética, da teoria da Evolução, da Sociologia ou da neurofisiologia. 

(VESTING, 2015. p. 42-43). 

Através de uma espécie  de “gestão de interface”  na qualidade de 

atravessadora de fronteiras, a teoria do direito mantem contato com 

evoluções gerais no sistema cientifico, reflete e examina suas inovações 

quanto a transmissibilidade e oferece os resultados assim obtidos à dog-
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mática do direito, a Teoria metodologia Jurídica, à História do Direito, à 

sociologia do Direito, ao Direito comparado e à práxis jurídica para que 

essas disciplinas continuem a desenvolver seus trabalhos. Com isso a 

Teoria do Direito segue participando, embora quiça não de forma tão 

imediata e direta, quanto a Dogmática do Direito ou a Teoria Metodológi-

ca Jurídica, da reflexão Jurídica das práxis do direito. (VESTING, 2015. p. 

43).  

Vale lembrar que a realidade em que hoje se vive, de informação rá-

pida e dividida entre os mais altos graus hierárquicos institucionais e o 

mais comum do povo, traz ao direito a necessidade de revisão da ideia de 

democracia e de controle estatal. 

Consequentemente, esse cenário induz à reconsideração do enten-

dimento sobre a proposta de um Estado minimamente ordenado e 

promotor de um responsável desenvolvimento de sua estrutura realizado 

por humanos que, agora, estão sob uma nova força de influência, a IA. 

Colocar a socialidade como uma dimensão transcendental e “constituti-

va” do indivíduo e entendida como a “sociedade tecnológica” como uma 

prática coletiva da capacidade “demiúrgica” - tanto em nível concreto 

quanto na esfera simbólica - pode ser abordada o tema da “democracia 

de massa”, termo empregado pelo autor Vittorio Frosini, com o foco 

neste novo entendimento de governabilidade no mundo. (FROSINI, 2010, 

p. 73). 

A partir disto, o elemento central da “sociedade tecnológica” é a 

transmissão remota de informações, compreendida como sendo a infra-

estrutura material. Na descrição frosiniana do progresso nas 

comunicações sociais, essa observação se une a uma perspectiva histori-

cista, pois a história da humanidade é dividida em fases e a cada “idade” 

corresponde uma forma de comunicação - linguagem, escrita, impressão, 

mídia de massa, e aqui estamos diante de um novo período da comunica-

ção. (FROSINI, 2010, p. 73-74). 

Entretanto, a tecnologia não é apenas o principal fator na melhoria 

das condições materiais dos indivíduos, pois existem outros fatores pre-
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ponderantes, mas, como expressão do intelecto poético, torna-se uma 

realização concreta da capacidade criativa do indivíduo e, portanto, uma 

confirmação empírica da liberdade. Nessa perspectiva, não há dignidade 

sem liberdade, sempre entendida no sentido “negativo”, não faz mais 

sentido contrastar “natural” e “artificial”, justamente porque tudo se 

torna parte de um mundo único, o mundo “constitutivo” da experiência 

humana. O significado político dessa transformação pode ser visto em 

dois aspectos, um interno ao tipo, o outro externo e, portanto, é chamado 

de “metapolítico”. (FROSINI, 2010, p. 24). 

 

5 Da dogmática do direito  

 

O emprego da fórmula de autodescrição dogmática do direito, em 

um sentido delimitado pela ciência do direito é um fenômeno relativa-

mente recente.  

A trajetória da dogmática do direito foi lançada principalmente pe-

las necessidades de um ensino universitário orientado para a prática 

judiciária, sobretudo no direito privado, enquanto o direito público con-

tinua sendo fortemente orientado pela interdisciplinaridade. (VESTING, 

2015. p. 46). 

O objetivo da dogmática é, portanto, registrar por escrito o signifi-

cado das regras e conceitos obtidos a partir de casos, de modo que eles 

necessitem da mínima problematização possível quando aplicados no-

vamente a outros casos. (VESTING, 2015. p. 48). 

A segurança e IA, neste ponto da dogmática, cumprem a mesma 

função que a Jurisprudência dos Conceitos no século XIX, onde tudo foi 

parametrizado, tornando a aplicação mecanizada. Por isso, ela foi supe-

rada com a Jurisprudência denominada dos Interesses, a qual também foi 

amplamente criticada por que não possuía um parâmetro, na atualidade 

diríamos, não há segurança jurídica.  

Na Alemanha, contudo, o conceito de dogmática do Direito está con-

figurado de modo muito mais rigoroso. A dogmática do direito não se 
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estende apenas ao aprendizado orientado para o caso como acontecia, 

por exemplo, no direito romano, onde esta era a orientação primordial, e 

como acontece até hoje, no Common law. Desde a Escola histórica do 

Direito, a dogmática do direito esta indissociavelmente ligada ao conceito 

de sistema da visão mecanicista do mundo, por exemplo, da ideia de que 

todo o material jurídico pode ser hierarquicamente dividido, sistematiza-

do segundo aspectos lógicos e atribuídos a um rudimento, um princípio. 

(VESTING, 2015. p. 49). 

Não se extrai o Direito da regra, mas sim a regra do Direito, tal co-

mo ele é, - diz uma marcante expressão do Direito Romano. A Escola 

Histórica do Direito, foi a primeira a transformar o pensamento jurídico 

casuístico do Direito romano em um procedimento sistemático universal 

para a interpretação de textos jurídicos, tal como Saviny. (VESTING, 

2015. p. 50). 

As insuficiências da expertise resultante dessa postura tornam-se 

visíveis, hoje, por exemplo, no direito público, no trato com a jurispru-

dência casuística do tribunal constitucional alemão e do tribunal 

europeu. A jurisprudência relativa aos direitos fundamentais do tribunal 

constitucional alemão, que acaba resultando numa desvalorização dos 

direitos fundamentais através da ponderação ilimitada, é tratada pela 

dogmática dos direitos fundamentais, muitas vezes, com uma crítica 

acerba, mas raramente com reflexões metodológicas próprias. Tampouco 

nesses contextos a teoria do Direito é capaz de deslindar todos os pro-

blemas. Mas ela pode ajudar a criar uma distância em relação a 

dogmática e a tornar claras as defasagens fundamentais na arquitetônica 

do sistema jurídico. (VESTING, 2015. p. 51). 

Na Alemanha, a filosofia do Direito estabeleceu-se como disciplina 

especializada a partir de uma concorrência com a ciência do Direito, que 

surgiu aproximadamente ao mesmo tempo. (VESTING, 2015. p. 52). 

Por isso, a filosofia do direito não pode ser dissociada da questão, 

retomada do Direito natural, sobre o correto ordenamento estatal ou 

social. A teoria do Direito Kantiana e a filosofia do Direito hegeliana são 
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empreendimentos intelectuais no processo da imposição dos princípios 

liberais contra a sociedade nobiliárquica tradicional. É isso que distingue 

a filosofia do direito da teoria do direito, que somente surgiu após a con-

solidação da sociedade moderna (liberal) e conseguiu pressupor o direito 

desde o início como um sistema autônomo com liberdade de propriedade 

e de contrato, direitos fundamentais, reserva legal, constituição, etc. 

(VESTING, 2015. p. 52). 

Direito e moral nem sempre estavam claramente dissociados, e ain-

da hoje a filosofia do direito tem como objetivo uma fundamentação 

filosófica estatal ou filosófica moral do direito vigente, para que este por 

sua vez, possa ser elevado – com a ajuda da filosofia do Direito – ao nível 

da racionalidade substancial. O ponto de fuga da filosofia do direito é, 

afinal uma sociedade realizadora da justiça. (VESTING, 2015. p. 53). 

Na segunda variante da filosofia do Direito, a teoria discursiva do 

direito, a dependência do direito de processos deliberativos ocupa o cen-

tro do interesse da pesquisa. Aqui, a filosofia do direito é 

metamorfoseada em uma ciência de justificação do direito, que intensifi-

ca a questão lançada já na sociologia da dominação de Weber sobre a 

legitimidade do direito estatuído, transformando-a em um discurso cons-

tante orientado para o consenso. O direito é reduzido à legitimação ou 

aos processos democráticos de sua produção. (VESTING, 2015. p. 55). 

Em Habermas existe a pressuposição de uma estreita ligação entre 

direito e política, a diferença entre filosofia do direito e filosofia do estado 

consiste apenas no fato de a pretensão de unidade não ser mais dirigida 

ao Estado de modo direito, mas sim desviada através da ideia de uma 

comunidade linguística que pode ser entendia como associação volunta-

ria de jurisconsortes livres e igual. (VESTING, 2015. p. 56). 

Frankenberg tenta tornar os teoremas da teoria discursiva úteis à 

solução de problemas do estado constitucional e da democracia global. 

(VESTING, 2015. p. 56). 
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5 Considerações finais 

 

A análise dos três fatores de evolução dos sistemas sociais permite a 

percepção de que o motor exógeno da evolução social é justamente um 

desequilíbrio constante entre complexidade sistêmica e complexidade do 

ambiente, o qual força o sistema a responder à complexidade do ambien-

te sempre maior que sua complexidade interna. A partir disso, nota-se 

que, com a evolução social, as estruturas de expectativas necessitam 

ampliar seu número de tal forma que já não se torna mais possível o 

consenso absoluto, mas sim um dissenso controlado. Parte-se, então, 

para a criação de estruturas sociais que possam abarcar a ampla comple-

xidade do ambiente e reduzi-la a um nível que permita a orientação das 

ações em um marco de complexidade mais limitado; neste contexto inse-

re-se a diferenciação sistêmica do direito.  

A partir da escrita, os textos legais podem se diferenciar de outros 

tipos de textos, permitindo que o direito se torne autônomo na medida 

em que identificável a partir de uma determinada classe de textos que se 

destacam dos demais, permitindo-se a ocorrência da diferenciação funci-

onal. Nas palavras de Bachur: “(...) a diferenciação funcional de sistemas 

sociais nada mais é que o desenvolvimento de formas próprias de em-

prego da comunicação escrita, de acordo com a função a ser 

desempenhada na sociedade (...)”. (BACHUR, 2010, p.57). 

É também a partir da escrita que a compreensão se torna uma prá-

tica individual e, com isso, se permite uma maior variedade e 

redundância na geração do sentido. Segue-se que todo o direito, a partir 

da escrita, se torna direito a partir de uma interpretação, passando a ser 

dependente das regras a respeito de quem poderá interpretá-lo e de que 

modo. Assim, para compensar a insegurança gerada pela escrita, os mei-

os de comunicação simbolicamente generalizados se desenvolveram e 

toda a evolução do direito tornou-se possível pela diferença entre texto e 

interpretação. 
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Um meio tecnológico, como iria cumprir a sua função adequada-

mente, como anteriormente descrito? Haveriam leis que não deixariam 

lacunas no ordenamento jurídico, sendo plenamente aceitável a decisão 

dos algoritmos, pois geram confiança e celeridade, e o estado de justiça 

feita, de forma adequada e ponderada.   

Diante de múltiplas situações jurídicas, do passado e possibilidades 

futuras, mediante a Inteligência Artificial, a conclusão é as preocupações 

são maiores que as soluções. Lenio, enfaticamente escreveu “venho de-

nunciando o perigo da substituição do Direito pelos algoritmos”. A 

preocupação é justa pois pode ocorrer “a perda de efetividades qualitati-

vas, trocadas por efetividades quantitativas, prejudicando milhões de 

pessoas em seus direitos fundamentais”. Retornado aqui a Alemanha da 

Jurisprudência dos conceitos, numa logica formal, a qual desenvolveu-se 

em período anterior ou similar ao surgimento e desenvolvimento da 

Teoria do Direito dos sistemas sociais. Um relevante ponto é a questão da 

fundamentação, embora ela poderá existir na IA, em futuras decisões, 

deve ser buscado em humanos, e sendo assim, “robô não fundamenta. 

Logo, ocorre a violação do artigo 93, IX, da Constituição. Todo avanço 

tecnológico traz preocupações das mais diversas ordens. (STRECK, 

2019). 

Como escreve Lenio Streck, (2019) “Lá já se dizia que o Direito é 

aquilo que o tribunal disser que é”. Logo, a frase poderá ser, o Direito é 

aquilo que a IA oferecerá através de decisões. E o autor continua, “bem, 

na medida em que é o tribunal que diz o que é o Direito o tribunal pode 

dizer qualquer coisa, sob a influência de qualquer fator, jurídico ou extra-

jurídico”. Sendo assim a atualidade, não haveria problema algum em 

futuras decisões fundamentadas por algoritmos. Mas é isso que quere-

mos?  

O destacamento do direito da ordem religiosa tornou-se possível pe-

la criação da ideia de direito natural, que considerava a ordem jurídica 

como fruto de uma vontade divina através da ideia de justificação religio-

sa do direito; 



486 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

Disso decorre que o direito precisava ser visto como mutável para a 

sociedade moderna. Porém, para que o direito se apresente como mutá-

vel, não bastava a instauração formal de um processo; necessitou-se 

fornecer condições para a possibilidade de alteração do mesmo. 

Contudo, em uma sociedade complexa são improváveis as hipóteses 

que permitem atingir o desenvolvimento homogêneo de um direito que 

possa levar em conta as relações entre regras sociais e normas jurídicas 

em todos os âmbitos da sociedade. As relações serão, no entanto, âmbitos 

nos quais o direito autopoiético apresenta confins dotados de porosida-

des, podendo registrar maiores aberturas às solicitações externas e ao 

mesmo tempo permitir uma atitude de maior fechamento nos confrontos 

das solicitações ou irritações voltadas aos sistemas individualizados. A 

referência ao modelo do direito autopoiético poderia servir para sim-

plesmente individualizar um tipo ideal e útil para mensurar os desvios da 

práxis decisional. 

A compreensão dos diversos aspectos do direito autopoiético exige a 

superação das imprecisões derivadas da falta de nomenclatura idônea e 

capaz de identificar detalhadamente os carácteres específicos de tal mo-

delo de direito. Para tanto, também é necessário dispor de propostas 

terminológicas mais articuladas do que aquelas disponíveis na semântica 

tradicional e na teoria geral dos sistemas. 

Portanto, com um direito liberado, ao menos em parte, da sua tradi-

cional conexão com o Estado e fragmentado em constituições sociais, o 

“funcionalismo das distinções” que impera na prospectiva da teoria geral 

dos sistemas parece destinado a ser gradualmente colocado de lado pela 

vantagem de um “funcionalismo das conexões”, majoritariamente idôneo 

e propenso a colher as diversas sobreposições e combinações funcionais 

que o modelo de direito autopoiético sugere. 

Ao final, chega-se à conclusão de que, apesar de não se pode com-

preender a evolução como um caminho sem volta, a formação do sistema 

jurídico moderno dependeu de condições sociais pelas quais o direito 

especificou suas próprias estruturas.  
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Língua, parasitismo e memes: 

notas introdutórias para uma leitura memética do direito 

 

Maiqui Cardoso Ferreira 1 

 

 

Introdução 

 

Um dos grandes problemas da interpretação jurídica se dá no plano 

dos sentidos possíveis. Muitas abordagens já tentaram resolver esse pro-

blema: da discricionariedade absoluta do intérprete ao objetivismo 

interpretativo2. Várias teorias transitam por essa colocação, sendo que 

este artigo visa suplementar a discussão trazendo a questão da memética. 

Apesar da teoria ser velha, sendo a primeira organização sistemática do 

Meme como unidade informacional data da obra proposta por Dawkins 

(2016). Desde então, a palavra continua sendo utilizada para diversos 

fins, incluindo o uso cotidiano nas redes sociais como um veículo de in-

formação que, como referência ao trabalho inicial, viraliza, ou seja, 

rapidamente se espalha replicando sentidos e agregando novos contex-

tos.  

Essa natureza agregadora e constantemente mutável dos memes se-

rá analisada neste artigo usando duas óticas: a linguagem como um 

parasita e o sentido como produto do meio. Para o primeiro caso será 

utilizada a teoria proposta por Kortland (2003) e Driem (2008), para 

 
1 Doutorando em Direito pela Unisinos. Mestre em Direito pela Unilasalle. Especialista em Direito Administrativo 
pela FAED.  

2 Tal discussão pode abarcar diversas escolas, desde a jurisprudência dos valores até o originalismo interpretativo 
americano, para citar dois exemplos contrapostos.  
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tentar explicar a evolução linguística e o segundo caso partirá da ontolo-

gia linguística, principalmente proposta por Wittgenstein, para 

compreender o fenômeno da linguagem como algo inerente ao contexto.  

Essas duas teorias servirão de suporte para tecer algumas notas in-

trodutórias sobre a memética jurídica, ramo que, apesar dos quase 

cinquenta anos da teoria, não influenciou nenhuma das grandes escolas 

jurídicas. Assim, o objetivo deste artigo é introduzir o tema questionando 

a possibilidade de compreender a evolução dos conceitos jurídicos como 

um parasitismo memético.  

 

O impacto da viragem linguística no direito e a construção dos 

sentidos: existe o paradoxo do ‘’seguir as regras’’? 

 

A viragem (ou giro) ontológico é o movimento de contradição ao 

positivismo filosófico, que tem por objetivo superar o esquema sujeito-

objeto, ou seja, determinar que não existem objetos ‘’soltos’’ no mundo. 

Ainda que a ideia seja antiga3, a referência ao assunto, do ponto de vista 

moderno pode ser traçada na crítica aos processos modernos, partindo 

de Husserl (sobretudo a questão da intencionalidade)4 e seguindo por 

outras tradições, incluindo Wittgenstein. O foco deste artigo parte do 

segundo Wittgenstein, e a sua relação com a hermenêutica e a impossibi-

lidade da linguagem privada (STRECK 2017, pg. 87).  

Essa defesa inicial da possibilidade de linguagem privada é impor-

tante pois a questão passa pela capacidade, ou não, dos agentes de 

separem a cognição do contexto, o que indiretamente passa pelas discus-

sões na idade média entre realistas, conceitualistas e nominalistas, ainda 

que o escopo deste artigo esteja na questão do nominalismo e a sua supe-

 
3 Como no pensamento de Lorhardt que dá ao processo ontológico de captação das estruturas do mundo o grau de 
fundação do conhecimento, na interpretação de Uckelman, Schärfe e Ohrstrom (2008) apresentam: “Lorhard 
accepted the view that ontology was essential as the foundation of science and knowledge in general. In this way 
ontology in not only about being, but it is about the broader world of intelligibility” (pg. 86) 

4 Ou seja, a questão de que todo objeto é recortado partindo da vivência dos agentes em uma determinada estrutu-
ra, uma afirmação essencialmente ontológica (HUSSERL 2018, pg. 89).  
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ração pelas teses hermenêuticas, fenomenológicas e pragmáticas oriun-

das do giro/viragem ontológica5.  

Wittgenstein introduz o paradoxo das regras nos parágrafos 201 e 

202 (2016 pg. 113-4) que, de forma sintática, quer dizer que toda intepre-

tação de uma regra é uma prática que só existe no contexto da regra, ou 

seja, interpretações são soluções ligadas ao processo de cognição da re-

gra. O paradoxo se apresenta de forma pragmática pois condiciona o 

sentido ao mundo prático, ainda que, na mesma página, Wittgenstein 

condicione o ato de seguir a regra (ou seja, adotar uma prática) ao ato de 

seguir uma ordem. Conclui o autor (pg. 115) que essa sequência de or-

dens interpretativas é uma forma de regularidade, que invoca uma certa 

imagética dos sentidos posteriormente colocados, antecipando sentidos 

futuros (pg. 122).  

Assim, ainda que sensações possam ser privadas (pg. 131) existe 

uma concordância sobre os signos utilizados para essas expressões (pg. 

123). Em suma, a concordância da continuidade das práticas linguísticas 

limita o escopo das interpretações possíveis. Esse processo é derivado da 

aprendizagem, logo não é privado, ainda que tenha um grau de subjeti-

vidade. Ainda que o argumento tenha sido atacado por Kripke (1982) na 

questão do isolamento, como no exemplo: 

 

Does this mean.that Robinson Crusoe, isolated on an island, cannot be said 

to follow any rules, no matter what he does?84 I do not see that this follows. 

What does follow is that if we think of Crusoe as following rules, we are tak-

ing him into our community and applying our criteria for rule following to 

him.  The falsity of the private model need not mean that a physically isolat-

ed individual cannot be said to follow rules; rather that an individual, 

considered in isolation (whether or not he is physically isolated), cannot be 

said to do so. Remember that Wittgenstein's theory is one of assertability 

conditions. Our community can assert of any individual that he follows a rule 

if he passes the tests for rule following applied to any member of the Com-

munity (pg. 110) 

 

 
5 Uma discussão sobre os três paradigmas pode ser encontrada em Klima (1991).  
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Este exemplo, como caso concreto da generalidade ‘’isolamento’’, é 

um ataque geral ao problema da linguagem privada, já que um sujeito 

isolado poderá criar uma linguagem específica, porém a questão acaba 

caindo no conceito de linguagem, já que uma pessoa em isolamento não 

está se comunicando com ninguém, e é possível argumentar que a lin-

guagem só faz sentido na comunicação, e a língua é um fato 

inerentemente social (SAUSSURE 2017 pg. 41), ainda que tenha compo-

nentes biológicos. Essa diferença, tudo indica, está nos conceitos 

utilizados por Kripke, que são diferentes dos conceitos utilizados por 

Wittgenstein.  

Superando essa problemática do isolamento, em um ambiente soci-

al tanto a prática quanto vivência dos agentes constitui referencias para 

os sentidos possíveis atribuídos, além de fornecer sinais para a interpre-

tação das regras em um determinado contexto.  

Essa questão, que segundo Harris (1996) aparece tanto em Saussure 

quanto Wittgenstein, é central na viragem ontológica: a inerente ligação 

entre a prática e a linguagem6. Ou, nas palavras do autor: 

 

Language is not, as the nomenclaturist implies, a set of relations between in-

dependently given sounds or marks on the one hand and independently 

given features of the external world on the other. To view language thus is 

both to isolate words from the linguistic systems to which they belong and, 

simultaneously, to isolate the language-user from the linguistic Community 

(pg. 17) 

 

Essa crítica via de encontro ao caráter nominalista que tenta objeti-

var os sentidos fora do contexto (tanto quanto comunidade linguística 

quanto prática). Para entender uma palavra não basta observar, apenas, 

os possíveis sentidos: é preciso contextualizá-la de forma sistemática e 

 
6 Um ponto importante levantado por Ortega y Gasset (2017) é que, apesar da ligação entre prática e linguagem, 
nem sempre ela é óbvia. Falar, para o autor, é “(...)principalmente usar uma língua na medida em que está feita e 
nos é imposta pelo entorno social. Mas isso implica que essa língua foi feita, e fazê-la já não é simplesmente falar: é 
inventar novos modos da língua e, originariamente, inventá-la em absoluto.” (pg. 279). A esse ato criativo o autor 
denomina ‘’dizer’’, o que pode ser construído partindo da diferença heideggeriana entre uma fala vazia (GEREDE), 
superficial e uma fala completa (REDE), desvelando os sentidos (HEIDEGGER 2016 pgs. 231 ss.).  
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não recorrer a unidades referenciais ideais, essenciais ou puramente 

metafísicas sem um correspondendo existencial e analítico conforme o 

uso das palavras em um determinado contexto. 

Admitindo a natureza sistemática de qualquer linguagem, é possível 

compreender que os sentidos possuem essa natureza pragmática, ainda 

que tenham um condicionamento intersubjetivo. O sentido das palavras 

não é determinado pelo agente de forma arbitrária, pois ele não é desco-

nectado do contexto. O jogo (de palavras)7 possui regras que são 

acordadas entre os agentes para a devida compreensão dos sentidos, e o 

acordo fornece uma estrutura social para a compreensão dos limites, ou 

seja, é intersubjetivo.  

 

O direito como meme e a interpretação como evolução 

 

Assumindo a linguagem como um sistema social, visando a comuni-

cação entre os agentes do sistema, em concordância com o limite das 

regras, resta questionar se a memética é uma explicação viável para a 

mutação dos sentidos e das regras para interpretar os sentidos, ou seja, 

se a memética é uma ferramenta viável para Jogar com a linguagem, 

especificamente no direito.  

Um dos problemas técnicos no direito, assumindo o viés trabalhado 

até agora (isto é, a negação da separação sujeito/objeto), é a interpreta-

ção dos conceitos jurídicos. Se por um lado não é possível falar qualquer 

coisa sobre qualquer coisa, um posicionamento contrário a ideia de uma 

racionalidade técnica, já que ela presume um conhecimento profissional 

sobre o assunto, isto é, uma questão de diferenciação.  

A ideia de Meme parte da necessidade de encontrar unidade na ca-

pacidade de replicar informações (DAWNKINS 2006 pg. 192). Replicar, 

neste caso, envolve um processo de diferenciação e propagação. Nas 

 
7 Na tradição proposta por Wittgenstein (2016), Jogo de Palavras quer dizer “(...)a totalidade formada pela lingua-
gem e pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada.” (pg. 19) ou seja, é a devida contextualização do texto.  
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palavras do autor, descrevendo um exemplo do funcionamento dos me-

mes 

 

Just as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body to 

body via sperms or eggs, so memes propagate themselves in the meme pool 

by leaping from brain to brain via a process which, in the broad sense, can 

be called imitation. If a scientist hears, or reads about, a good idea, he passes 

it on to his colleagues and students. He mentions it in his articles and his lec-

tures. If the idea catchs on, it can be said to propagate itself, spreading from 

brain to brain. (pg. 192). 

 

Assim, memes são unidades informacionais que passam pelo reper-

tório de referenciais humanos8. Alguns memes passam no teste e são 

mantidos no referencial pela replicação, outros não (pg. 194) mas, essen-

cialmente, o processo de construção de sentidos na memética passa por 

uma seleção cultural. Ideias são trocadas entre as pessoas e as que conse-

guem passar um conjunto de funcionalidades (e, por funcionalidade na 

linguagem, devemos entender a capacidade de comunicar e passar in-

formações9) acabam virando parte do arsenal de significados disponíveis 

por um grupo.  Neste prisma, conceitos (ou seja, unidades informacio-

nais que agrupam características e identidades de objetos no mundo10. 

A ideia de buscar na biologia parâmetros para compreender a socie-

dade não é uma novidade no universo social, por conseguinte jurídico. 

Pouco depois da teoria da evolução juristas já utilizam a questão da evo-

lução para falar sobre a evolução das terminologias jurídicas. Derkin 

argumenta que três são os pilares da memética legal: acumulação do 

repertório informativo/comunicativo em um determinado meio social; 

adaptação sem otimização dos processos comunicativos/informativos; 

 
8 Por Repertório de Referenciais e Depósito de Conhecimento ver Berger e Luckmann (1973), os depósitos de 
conhecimento.  

9 Comunicar e informar, neste aspecto, são duas realidades diferentes. Comunicar envolve passar uma ideia ao 
passo que informar quer dizer provocar uma mudança de comportamento no ouvinte, partindo da divisão elabora-
da por Netto (2014 pg. 120).  

10 Partindo de uma conceituação de conceito em Hegel (2011 pg. 204), na particularidade conceitual gerada pela 
diferença na unidade.  
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hereditariedade dos processos comunicativos/informativos, de forma 

vertical, em um determinado sistema (2002 pg. 2). O Derkin, inspirado 

por Luhmann e Teubner, compreende que a unidade de seleção das in-

formações é capaz de explicar a mutação conceitual em um determinado 

meio social, por um processo de variação com um retorno do próprio 

sistema social, que seleciona, de forma adequada, os sentidos possíveis 

dentro das opções disponíveis (pg. 23).  

Derkin tenta introduzir a questão da seletividade memética no 

sistema legal, inspirado por Teubner, entendendo que “A memetic per-

spective should see social structures in general, and legal systems in 

particular, as ‘emergent’ orders with distinctive evolutionary dynamics of 

selfreproduction and replication” (pg. 24). A dependência dialética do 

sistema garante a integridade dessas opções, já que a funcionalidade 

(sem otimização) mantém o sistema aberto e capaz de sofrer mutações 

previsíveis sem determina-las (pg. 27). Deakin desenvolve a ideia, conti-

nuando a questão memética, para concluir que conceitos jurídicos são a 

forma que as informações do mundo são apreendidas pelo sistema legal 

(2015 pg. 176), o que entra em consonância com a questão conceitual 

defendida até o presente momento no artigo, já que o conceito, dialeti-

camente falando, tem como objetivo referenciar objetos no mundo 

partindo das generalizações. 

Um ponto importante desenvolvido por Fried é que o meme emer-

ge, socialmente falando, pela replicação dos sentidos, incluindo 

comportamentos em consonância com a funcionalidade percebida. As-

sim, para o autor, ‘’if a meme induces its carrier to behave in certain 

ways, then such behavior (or its effects and by-products) can be observed 

by non-carriers who may then become hosts to the meme” (1999 pg. 

297).  Essa questão denota bem o caráter não otimizado das evoluções 

meméticas já que nem sempre a evolução do meme garante um ‘’pro-

gresso’’, eticamente falando (FRIED 1999 pg. 313). Sociologicamente 

falando, o que garante a replicação do meme independe do juízo dos 

replicadores: é a prática e o cotidiano que garantem a normatividade das 
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construções meméticas, levando ao segundo ponto de encontro, retor-

nando para a abstração produzida por Dawkins ao comparar memes e 

genes não apenas na questão da replicação e sim na questão performáti-

ca.  

Dawkins vai além da mera comparação funcional, elencando a pos-

sibilidade de compreender o funcionamento dos memes como 

organismos:  

 

(…) memes should be regarded as living structures, not just metaphorically 

but technically.* When you plant a fertile meme in my mind you literally 

parasitize my brain, turning it into a vehicle for the meme's propagation in 

just the way that a virus may parasitize the genetic mechanism of a host cell. 

And this isn't just a way of talking—the meme for, say, "belief in life after 

death" is actually realized physically, millions of times over, as a structure in 

the nervous systems of individual men the world over. (pg. 192) 

 

A ideia apresentada tem ligação direta com outra teoria suplemen-

tar, que coloca a língua como um parasita. Kortlandt (2011) e, 

posteriormente, Driem desenvolvem a escola de linguística de Leiden, 

tendo como base a ideia defendida por Kortlandt que “Linguistic mea-

nings are combinations of neuronal groups whose activities are 

correlated with the responses of sensory reception sheets connected with 

hearing and motor ensembles connected with speaking and their interac-

tions” (2011 pg. 242), sendo esses sentidos diretamente ligados a 

capacidade de alterar, biologicamente, as recepções sinápticas cerebrais, 

o que colocam a manifestação da linguagem como afetando diretamente 

a biologia dos cérebros11. Assim, a linguagem aparece, para os autores, 

como um sistema de construções neurais, inferências entre sinapses e 

redes de experiências passadas que condicionam interpretações futuras 

 
11 De fato, cérebros humanos predizem a linguagem baseada no contexto (e nas experiências passadas), como bem 
demonstrou DeLong, Urbach e Kutas (2005): “Our findings thus suggest that individuals can use linguistic input 
topre-activate representations of upcoming words in advance of theirappearance” (pg. 1119) e Bingjang et al  
“These results suggest that the human brain relies on adjacent cortical areas and their interconnections for 
efficient back-and-forth processing of local and contextual information, which facilitates daily communication via 
spoken language.” (pg. 10822).  



Maiqui Cardoso Ferreira | 497 

 

(KORTLANDT 2011 pg. 243), mudando até mesmo a própria percepção 

da realidade com um todo (DRIEM 2008 pg. 106). 

Neste prisma, a memética como um suporte para a compreensão da 

evolução dos conceitos, especificamente jurídicos, se dá não apenas como 

um aparato social, mas como uma condicionante biológica que fixa na 

própria estrutura cognitiva parâmetros biológicos e sociais para interpre-

tar o mundo. Conceitos, como estruturas que interagem com as 

estruturas cerebrais, forçam novas sinapses e condicionam interpreta-

ções futuras. Com a reunificação do sujeito e do objeto, mesmo no nível 

fenomenológica, as experiências pretéritas condicionam as experiências 

futuras, formando um círculo de compreensões que tornam a experiên-

cia de categorizar um ato contingencial12. 

Essa contingência, que Vesting define como pre-adaptive advances 

são “condições de possibilidade ou circunstâncias favoráveis no que diz 

respeito a variações e alterações estruturais de estruturas sociais ou de 

sistemas autônomos” (2015 pg. 294), ou seja, uma questão de continui-

dade entre os processos evolutivos nos sistemas sociais, já que, como dito 

alhures, mesmo que não seja possível definir qual será o desfecho de 

uma interação evolutiva/memética, é possível definir parâmetros que 

não criem uma total ruptura entre a evolução e o precedente evolutivo.  

Essa ideia está em consonância com o defendido até o presente 

momento, já que Vesting expressamente liga essa ideia a questão evoluti-

va em Weber (pg. 295), o que coloca a análise dentro da pragmática 

fenomenológica e intersubjetiva do processo. Assim, a memética, auxilia-

da pelo parasitismo linguístico, fornece um enquadramento conceitual 

para compreender, de forma suplementar, a a variabilidade conceitual no 

rápido ambiente de trocas informacionais e a alta competição entre in-

terpretações possíveis sobre uma determinada unidade informacional em 

um determinado contexto.  

 

 
12 Ainda que Husserl, ao formular a intencionalidade, não tivesse a intenção de coloca-la como um fato biológico 
(HUSSERL 2018 pg. 89).  
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Pragmatismo, memética e sentidos – interpretações ou realizações?  

 

É possível conectar a questão da memética na interpretação do Di-

reito partindo da questão em Vesting, já que é possível ‘’(...) conceber 

normas jurídicas como um tipo de conduta de processamento regular de 

informações sob condições de incerteza” (2015 pg. 87). Assim, a pragmá-

tica é indissociável da interpretação e as estruturas cognitivas conceituais 

que dão forma aos entes no mundo aparecem como estruturas psicológi-

cas, fórmulas de processamento que antecipam, nível social e biológico, 

as futuras interpretações, como já evidenciado anteriormente com os 

estudos apresentados de brain mapping13.  

Idealizando a normatividade como um processo tanto social quanto 

cultural, partindo da memética e da linguagem como um parasita estru-

tural biológico e social, a questão da interpretação passa a ser uma 

questão de realização do direito: a experiência vivida dá lastro ao estru-

turalismo psicológico (cognitivo), fenomenológico (epistêmico) e social 

(estrutural) que condiciona a complexa trama de possibilidades interpre-

tativas.  

Em suma, interpretar passa a ser realizar estruturas cognitivas, que 

competem entre si, para constituir sentidos práticos aos objetos no mun-

do, partindo das estruturas condicionantes que, dialeticamente, serão 

condicionadas, na trama de estruturas já presentes no meio social.  

Várias escolas passam por caracterizações análogas, que expressam 

essa conexão entre os sentidos prévios e as interpretações futuras14.  

Assim, sistematicamente, é possível afirmar que o trabalho interpre-

tativo é condicionado pela intersubjetividade, que cria estruturas 

mentais, sociais, bioquímicas, tanto ideais quanto físicas, e que as diver-

 
13 Esse campo é formalmente conhecido como neurolaw, é recente, avançando com o conhecimento sobre mapea-
mento cerebral. Petoft (2015) separa em estudos teóricos e práticos, sendo o escopo deste artigo a suplementação 
memética dos processos de interpretação em um determinado meio.  O conhecimento sobre memética e neurolaw 
é conhecido, igualmente, como neuromemetics (ZAMBRANO 212 pg. 425) 

14 Cf. Vesting (2015) salientou no capítulo 6 da obra (pg. 211 e ss.), mas a lista não é exaustiva. Bourdieu e a questão 
do habitus (1989), a questão do Cotidiano em Schültz e Luckmann (1974) e as Circunstâncias/Dados Radicias em 
Ortega y Gasset (2016) podem compor a lista de terminologias metodológicas para analisar o fenômeno.  
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sas estruturas competem, solidificando suas contextualizações dos diver-

sos textos interpretáveis enquanto os agentes, buscando referenciais na 

estrutura, reforçam esses modelos.  

Tal premissa, quando aplicada no direito, demonstra a força da 

memética, já que o corpo de operadores jurídicos possui uma formação 

que orienta esse processo. As escolas, representando a dogmática, forne-

cem padrões e competem, como memes (ou seja, unidades 

informacionais), mas existe uma funcionalidade esperada que, anteci-

pando os sentidos possíveis, limita e amarra a racionalidade dos agentes 

reconhecidos na estrutura, o que é condizente com a teoria memética, já 

que essas estruturas possuem reflexo na social e biológico.  

A teoria memética, partindo desse ponto, tem caráter suplementar 

pois ela não é prescritiva (substancialmente falando), não tendo preocu-

pação com o resultado das mudanças, mas sim com a funcionalidade das 

mudanças dentro da cultura parasitada. Assim, enfatizam Cacciaguidi-

Fahy e Mooney  

 

While ‘‘cultural evolution is more Lamarckian (variation occurs in response 

to environment) than Darwinian (variation is random, and environment 

weeds our maladaptions)’’, the way individuals see the ‘same’ environment 

differs. Were this not so, rhetoric would have nothing to teach us about ar-

gument construction, engaging with philosophical tradition would be 

pointless, memes would be copied exactly. (2009 pg. 384).  

 

Esse agnosticismo moral (pg. 386) da funcionalidade, segunda a au-

tora, garante a imparcialidade necessária para a análise científica das 

mutações conceituais no direito, e garante o caráter subsidiário que esse 

artigo objetiva15 

 

 
15 Em outras palavras, para além da questão da objetividade do conhecimento, que entra em contraste com o giro 
ontológico, é possível argumentar sobre prescrições estruturais e consequenciais, o que está por trás da discussão 
entre a natureza procedimental e substancial da prestação jurídica, o que indiretamente se coloca como uma 
reedição da discussão entre a deontologia e o consequencialismo. Este artigo parte de uma direção centrista entre 
esses posicionamentos, sobre a prescrição em relação a efetividade dos procedimentos, não a consequência. Assim, 
a memética é prescrita como uma ferramenta capaz de explicar o processo, não necessariamente sobra o resultado 
do processo em detrimento de algum posicionamento sobre o mundo e a questão da Justiça.  



500 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

Conclusão 

 

O presente artigo tentou juntar as diversas teorias pragmáticas que 

possuem alguma ligação com o giro linguístico, de natureza ontológica, 

interpretando de forma suplementar a questão da memética, principal-

mente na pragmática linguística. O ramo de conhecimento, que 

empiricamente caminha com o mapeamento cerebral, mas tem as mo-

dernas raízes na análise proposta por Dawkins, foi repensada partindo 

da questão do parasitismo linguístico. 

Os modernos mapeamentos cerebrais corroboram a tese de que 

conceitos formam estruturas cognitivas com impacto no processo cere-

bral da linguagem. Admitindo que a linguagem articula as referenciais 

que tornam possível descrever o mundo, a tese do parasitismo memético 

passa a explicar, subsidiariamente, diversas teses fenomenológica e 

pragmáticas que utilizam a intersubjetividade linguística como condicio-

nando no processo interpretativo no mundo, partindo do ponto em que 

vivemos em um mundo com uma carga significativa que antecede e con-

diciona as nossas expectativas, seja pela interação informal com os 

outros agentes, seja pelo treinamento para executar uma função específi-

ca no mundo. 

No contexto da formação específica, o Direito aparece como uma 

função especializada, com diversas escolas competindo pela dogmática, 

com a intenção de refinar as interpretações jurídicas e fornece mecanis-

mos para efetivar o direito. Essa premissa pode ser explicada pela 

memética, já que as estruturas são repassadas pelos anos de treinamento 

e pela atividade, e são replicadas pelos operadores conforme a funciona-

lidade percebida. 

Assim, a memética demonstra ser uma explicação complementar 

viável, sobretudo quando observada pela luz das pesquisas, teóricas e 

empíricas, baseadas no neurolaw, sendo possível prosseguir para pesqui-

sas empíricas sobre a cultura organizacional dos agentes em uma 
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determinada estrutura, para corroborar essa interface entre a interpreta-

ção, o pragmatismo linguístico e a memética no Direito.  
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Epistemologia das redes e a governança digital da Icann: 

teoria e práxis do direito na cultura das redes 
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1 Introdução 

 

Este artigo pretende esboçar uma forma de observação que apreen-

da as dinâmicas e organizações especiais do Direito e da Política na 

cultura das redes por meio da metodologia da Teoria dos Sistemas e as 

reflexões de dois autores principais que se atêm as modificações sociais 

da cultura digital: Gunther Teubner e Thomas Vesting. Ocupa-se, empi-

ricamente, da rede de nomes de domínios governada pela ICANN. Por 

isso, a técnica de pesquisa bibliográfica alia-se a análise de documentos 

específicos dessa organização internacional. 

No primeiro tópico, descreve-se a história e a estrutura da rede de 

nomes de domínio como um genuíno exemplo do que se quer denominar 

de governança digital. Após, passa-se a análise das formas de resolução 

de conflitos e os grupos de casos sob a jurisdição da ICANN (Internet 
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e Tecnológico (CNPq) – Nível 1D.. E-mail: leonel@unisinos.br 
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Corporation for Assigned Names and Numbers). Nesse seguimento, refle-

te-se sobre a construção de um direito autônomo dessa rede e sua 

evolução para questões constitucionais, baseando-se, aqui, no constituci-

onalismo social de Gunther Teubner. 

No segundo tópico, desenvolve-se a epistemologia das redes de 

Thomas Vesting com as suas peculiaridades em relação a Teoria dos 

Sistemas de Niklas Luhmann. A partir dessa perspectiva, descreve-se o 

processo de evolução do direito e da política na modernidade rumo a 

caracterização da governança digital da ICANN e dos componentes prin-

cipais do direito na cultura das redes da qual sua normatização é 

exemplo. 

Assim, enfrenta-se as problemáticas propostas por meio da explica-

ção das influências do computador na remodelação da sociedade atual e 

da internet como a nova condição cognitiva a ser enfrentada pela teoria 

do direito e a teoria política. Portanto, pensar os processos políticos e 

jurídicos, hodiernamente, requer a compreensão da fragmentação social 

em oposição às pretensões de unidades rumo à desenvolvimentos especí-

ficos das práticas sociais dependentes que são de conhecimentos técnicos 

e particularizados.  

 

2 Icann e a rede de nomes de domínio: da governança digital ao 

constitucionalismo 

 

A rede de computadores interligados surge inicialmente em uma 

configuração chamada Intranet. Sua criação ocorre na constância da 

Segunda Guerra Mundial pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada 

(ARPA), vinculada ao Departamento de Defesa dos EUA (DOC, em in-

glês).3 A finalidade dessa rede é normalmente afirmada como a proteção 

de dados diante do temor de ataque as bases militares, mas, na verdade, 

está muito mais ligada ao desenvolvimento científico e a organização de 

informações. 

 
3 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 18. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2017. 
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Tim Berners-Lee, um membro da CERN (Organização Europeia pa-

ra a Investigação Nuclear) na Suíça, cria um aplicativo chamado 

ENQUIRE para troca de informações entre os diversos membros dessa 

organização na década de 1980. A ideia de juntar a tecnologia do hiper-

texto e a internet deu origem à criação da World Wide Web (WWW) e a 

internet mais ou menos como conhecemos hoje. Sobre a forma de estru-

turação da internet pode-se citar o nome de Paul Baran que desenvolveu 

uma forma de manter troca de informações entre pontos finais mesmo 

sob um ataque nuclear, mas a tecnologia não teve aplicação militar ime-

diata na época.  

A questão que interessa é ressaltar a internet como uma rede des-

centralizada, ou seja, não só distribuída entre diversos núcleos, mas 

como exatamente sem um centro. A internet é a chamada redes das re-

des, pois internamente possui quase que infinitas redes interligadas 

(intranets). Ela representa a condição cognitiva que caracteriza a socie-

dade atual, sendo o computador, com suas tecnologias anexas, o meio de 

comunicação que a possibilita. Cria-se, então, uma realidade própria na 

qual estão interligados todos os meios de comunicação já desenvolvidos 

pelo homem, por isso McLuhan a denominava de hipermídia.4 

Um outro nome que deve ser lembrado é o de Jon Postel, considera-

do o deus da internet. Ele é o criador do RFC (Request for Comments), 

uma série de documentos organizacionais e técnicos contendo diversas 

especificações para políticas da internet. Essa é a base para criação do 

DNS (Domain Name System), o sistema de nomes de domínio que será 

adiante melhor explicado. Além disso, ele é o inventor, também, do 

TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol), os protocolos de 

identificação de computadores e para transferência de informações entre 

eles. 

Ainda, sua história vai mais longe. Ele é um dos desenvolvedores 

principais da ARPANET em uma agência de defesa dos EUA, no qual em 

seu bloco de notas anotava esses registros únicos de identificação. Ele se 

 
4 PEREIRA, Vinicius Andrade. Entendendo McLuhan: da aldeia à teia global. Porto Alegre: Sulina, 2011. p. 155. 
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muda para o Instituto de Ciências da Informação (ISI, em inglês) em uma 

universidade da Califórnia. E, em 1988, funda a Internet Assigned Num-

bers Authority (IANA – Autoridade para Atribuição de Números da 

Internet), em acordo com o RFC 1083, da qual passa a ser o diretor, con-

tinuando a administrar o sistema de nomes de domínio praticamente 

sozinho. 

De 1993 a 1998 a Agência Nacional da Ciência norte-americana es-

tabelece contrato com uma corporação chamada Inter-NIC. Até que, em 

1998, sob o governo de Clinton, o departamento de comércio dos EUA, 

por meio da administração nacional de informações e telecomunicações, 

faz o chamado para privatização da administração da IANA, guiados 

pelos chamados green paper e o posterior white paper. 

É assim que surge a ICANN (Internet Corporation for Assigned Na-

mes em Numbers), organização sem fins lucrativos fundada como 

associação privada vinculada ao direito societário da Califórnia (EUA). É 

ela que agora é responsável pela manutenção de uma enorme base de 

dados e da coordenação de inúmeros processos relacionados ao registro 

de nomes de domínio na internet. Essa organização, é um grande símbo-

lo para a governança digital e as novas dinâmicas dos processos políticos 

e jurídicos no século XXI. 

Esses domínios são o que facilitam o acesso e a comunicação entre 

pessoas no âmbito digital, pois transformam o IP (Internet Protocol 

Adresses) em um nome e/ou número expresso pelo endereço do site na 

“web” (exemplo.com). Conforme opinião expressa no site, sem essa co-

ordenação, não haveria uma internet global.5 A IANA, agora sob a 

administração da ICANN, é responsável pela gerência da zona raiz (root 

zone), o topo da hierarquia dos nomes de domínio. São os chamados 

Top-Level Domains, os quais, em simples termos, são a parte escrita que 

vem após o ponto no exemplo entre parênteses acima. São classificados 

ou como ccTLDs (Country Code Top-Level Domains), que é a atribuição 

 
5 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). About ICANN. Disponível 
em:<https://www.icann.org/resources/pages/welcome-2012-02-25-en>. Acesso em: 10 de maio de 2020. 
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de nome de domínio de duas letras para países e territórios conforme a 

ISSO 3166, ou como gTLDs (generic Top-Level Domains), os quais são 

nomes de domínios genéricos com mais de duas letras. 

Os processos jurídico-políticos que se explicitarão a seguir mostra-

rão a complexidade da definição do que pode se chamar de governança 

sobre o sistema de nomes de domínio. Ressalta-se, desde já, que a rede 

que se formara entre uma comunidade técnica, governos de países, em-

presas privadas e usuários de internet não pode ser explicada somente 

como pelas relações contratuais que se estabelecem entre eles. Ademais, 

as práticas que se estabelecem estão extremamente ligadas aos estânda-

res técnicos, a normatização está muito além das leis da Califórnia, e as 

políticas vão muito além de qualquer delimitação territorial. 

As políticas para os nomes e números no âmbito da ICANN segue 

um modelo que é descrito como um modelo bottom-up, consensus-

driven e multi-stakeholder model. Essas políticas, de acordo com o esta-

tuto da ICANN, seguem o que é chamado de PDPs, os Processos de 

Desenvolvimento de Políticas. O primeiro “princípio” (bottom-up) signi-

fica que os membros de subgrupos na ICANN – at the grassroots level – 

possam levantar assuntos perante o Advisory Committees (ACs) e as 

Supporting Organizations (SOs) a fim de fazer recomendações para o 

programa político. Ressalta-se a organização impulsionada de baixo, não 

do comando administrativo superior.  

O desenvolvimento e refinamento das políticas são liderados pelas 

SOs, as quais são três: o GNSO, organização de suporte responsável pelo 

desenvolvimento de políticas relacionadas aos nomes de domínios gené-

ricos; o ccNSO, organização de suporte que lida com as políticas 

operacionais acerca dos nomes de domínios de países; e o ASO, organiza-

ção de suporte de políticas de operação, administração e atribuição de 

endereços. Essa última é composta por 15 membros específicos, pois são 

3 nomeados de cada um dos 5 RIRs, os quais são os Registradores de 

Internet Regionais: AFRINIC (África), APNIC (Ásia e região do pacífico), 

ARIN (EUA, Canadá, maior parte das ilhas do caribe e ilhas do atlântico 
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norte), LACNIC (América Latina e parte do caribe) e RIPE NCC (Europa, 

Oriente Médio e partes da Ásia Central). 

Os PDPs são muito parecidos em todos os casos. Primeiro o assunto 

é identificado, verificam-se os assuntos conexos e se está de acordo com o 

estatuto da ICANN. É formado um relatório preliminar e abre-se o prazo 

para comentários públicos. Após, inicia-se efetivamente o processo por 

meio da formação de um grupo de trabalho (Working Group), e o relató-

rio é mais detalhado e refinado incluindo-se as disputas sobre os 

comentários.  

Nas políticas de nomes de países o GAC, explicitado abaixo, partici-

pa. Ademais, nas políticas sob comando do ASO, é feita uma inspeção a 

mais para saber inicialmente se a política está em conformidade com as 

funções da IANA. Esse segundo relatório é aberto para comentários pú-

blicos dos quais é feito um relatório final que se direciona para os 

respectivos conselhos (GNSO, ccNSO e ASO) que deliberam e submetem 

para votação do “board”, conselho geral da ICANN. Nas outras políticas 

que o GAC não participa no grupo de trabalho, os diretores da ICANN 

dão um período para essa organização fazerem comentários.  

Os ACs, são os comitês que aconselham diretamente o conselho de 

diretores da ICANN, e são 4: o GAC, comitês de governos de países, por-

tanto responsáveis pelo aconselhamento acerca da compatibilidade das 

políticas da ICANN com acordos internacionais e políticas domésticas; 

SSAC, responsável pelo aconselhamento sobre segurança, estabilidade e 

integridade das políticas; o RSSAC, aconselhador do sistema da zona raíz, 

relatando questões mais administrativas e de operabilidade, mas também 

sobre segurança, estabilidade e integridade; e o ALAC, que é o comitê de 

aconselhamento relacionado a comunidade At-Large, que defende os 

interesses dos usuários em geral.  

Nesta última qualquer pessoa pode ser membro, no SSAC são inte-

gradas pessoas com conhecimentos técnicos renomados por meio de 

convites, no GAC são só representantes de Governos e o RSSAC são dos 

mais variados representantes da própria ICANN, de universidades, de 
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organizações não-governamentais internacionais - atualmente possuí um 

representante da NASA. O conselho de diretores é formado por 21 pesso-

as, todas participantes dessas organizações acimas citadas e da própria 

ICANN, e são todos nomeados por meio de procedimentos estabelecidos 

por uma outra organização que possuí exatamente este fim, sendo inde-

pendente da ICANN, chamada de NomCom.  

A NomCom, assim como a Ombudsman, organização independente 

responsável pela resolução alternativa de disputa acerca de ações e ina-

ções dos funcionários da ICANN, conselho de diretores ou as 

organizações de suporte, conjugam-se na função de accountability, a 

responsabilidade, ou até mesmo legitimidade, perante toda a comunida-

de. 

O segundo “princípio” (consensus-driven) seria a criação de âmbitos 

para discussões abertas voltadas aos processos jurídico-políticos da go-

vernança digital. Já se verificou nos processos dos PDPs o quanto de 

comentário público é oportunizado, no qual não só pessoas como tam-

bém registradores e qualquer organização pode fazer suas considerações. 

Além disso, há grandes eventos anuais organizados, dos quais o último 

(ICANN 67/2019), assim como o deste ano (ICANN 68/2020), é de reali-

zação virtual. A tentativa de estabelecer consenso acerca de todas as 

políticas é extremamente importante, mesmo que isso gere, certas vezes, 

atrasos consideráveis pela requisição de aprovação de todos os represen-

tantes envolvidos em seus desenvolvimentos e da consideração de todos 

os pareceres autônomos. 

O último ponto (multi-stakeholder model), não menos importante, é 

a abertura da própria organização a múltiplos atores, como pode ser 

constatado do que já foi descrito. Conforme o site, na comunidade 

ICANN, você encontrará registros, registradores, Provedores de Serviço 

de Internet (ISPs – Internet Service Providers), advogados de propriedade 

intelectual, interessados comerciais e negociais, representação de mais de 

100 governos, e um agregado de usuários individuais. Essa complexa 

organização da rede de nomes de domínio é um proveitoso exemplo do 
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que se quer denominar, aqui, por governança digital, essa coordenação 

dos mais variados atores públicos e privados para administração e rees-

truturação constante de um âmbito extremamente específico da 

realidade social. 

Há inúmeras políticas sobre o guarda-chuva definido como sistema 

de nomes de domínio, da qual será ressaltado, particularmente, o UDRP 

(Uniform Domain-Name Disput-Resolution Policy), e seu respectivo pro-

cedimento, pois este tem o intuito de uniformização da política de 

resolução de conflitos. Mas há, também, outros dois tipos de políticas que 

não seguem os PDPs, apesar de abrirem comentários públicos por um 

tempo bastante elevado e se relacionarem com inúmeras organizações. 

São elas: as políticas operacionais, que englobam desde questões técnicas, 

como a aplicação do novo IPv6, questões sobre investimentos, processos 

de traduções, entre outras; e as políticas de práticas gerais, que são nor-

matizações de condutas relevantes que ainda passarão pelos PDPs. 

Nesse momento, passa-se a análise de dois grupos de casos para ex-

plicitar algumas ferramentas e a forma de resolução de conflitos. Ao 

final, o material desenvolvido vai dar suporte ao desenvolvimento teóri-

co, o reconhecimento de um direito autônomo desta rede e sua evolução 

no papel do que Teubner chama de constitucionalismo social. A Teoria 

dos Sistemas de Teubner destaca a existência de equivalentes funcionais 

da jurisdição estatal em âmbitos “privados” como a característica do 

direito globalizado. A resolução dos conflitos e a função de desparadoxi-

zação dos paradoxos jurídicos, com o fito de estabilização das 

expectativas normativas, e reorganização constante do direito, é aqui 

operada por inúmeros tribunais arbitrais que não fazem parte direta-

mente da ICANN, mas que são conectados por contratos. 

O UDRP foi primordialmente formulado para a resolução de confli-

tos no âmbito dos nomes de domínio do nível geral, mas com o tempo 

passa a ser cada vez mais adotado para a resolução de conflitos no nível 

dos domínios de países e territórios devido a amplitude global e técnica 

desses tribunais arbitrais. O registrador do nome de domínio não parti-
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cipa, pois o conflito será, realmente, entre dois proprietários de domí-

nios. A matéria jurídica é sobre o registro de má-fé e a utilização indevida 

dos nomes pra fins de lesões econômicas, como concorrência desleal. 

Após a decisão, a ICANN executa o mandamento da decisão do conflito 

imediatamente. 

O tribunal arbitral mais usado para resolução dos conflitos é o 

WIPO, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, sendo essa a 

escolhida para análise dos comentários sobre os casos abaixo. Evidencia-

se que apesar da jurisdição da ICANN ser “concorrente”, ou seja, de que a 

resolução pelo tribunal arbitral não impeça que se busque a resolução em 

jurisdições locais, as condições reduzem bastante a escolha desse cami-

nho, pois: há o manejo da execução exclusiva pela organização; é ela que 

possuí os conhecimentos técnicos junto aos tribunais para melhor enten-

dimento da matéria; e, ainda, há clara adequação dos procedimentos a 

normas internacionais sobre o devido processo legal em matéria de arbi-

tragem. 

No entanto, uma questão que não pode ser desenvolvida mas que 

deve ser comentada diz respeito ao acesso a essa jurisdição, pois depen-

dendo do número de domínios e da escolha por 1 ou 3 painelistas para 

decidirem o caso, o preço para demanda pode variar de mil e quinhentos 

a cinco mil dólares americanos.6 Os casos de usuários individuais ocorre 

com mais frequência no âmbito regional, como, a exemplo, aqui no Bra-

sil, na resolução de conflitos comandadas pela Corporação de 

Governança do .br (CGI.br). Porém, a resolução perante os tribunais 

arbitrais relacionados a ICANN é ainda uma possibilidade.7 

Assim, retornando ao procedimento, assevera-se que o reclamante é 

quem escolhe um tribunal arbitral da lista de contratados pela ICANN, 

assim como a escolha entre 1 ou 3 painelistas presentes na lista do pró-

 
6 WORLD INTERLECTUAL PROPERTIE ORGANIZATION (WIPO). Disponível em:< 
https://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/#a6>. Acesso em: 12 de maio de 2020. 

7 GEIST, Michael Allen. Fair.Com?: An examination of the allegations of systemic unfairness in the ICANN UDRP. 
SSRN papers, 2001. Disponível em:<https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=78765>. 
Acesso em: 17 de Maio de 2020. 
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prio tribunal da organização arbitral. Se a escolha for de 1, o reclamante 

aponta um nome. Se for de 3, ele aponta um nome e os outros 2 são 

escolhidos aleatoriamente pelo próprio tribunal. 

Dito isso, o principal tipo de caso a ser solucionado é o denominado 

cybersquatting. Nestes casos, geralmente, há um registro de má-fé de 

uma marca comercial em um domínio de nome, o que gera problemas no 

âmbito econômico.8 O problema na resolução desses casos é que, no mais 

das vezes, até o estabelecimento do processo para resolução – e até que 

se prove a confusão ou identificação entre os nomes, a ilegalidade do 

registro e o uso de má fé – a pessoa que registra pode tentar rapidamente 

obter vantagem, o que pode se realizar em muitos casos, fazendo com 

que a futura decisão não seja efetiva. 

Como uma forma de combater esse “estelionato”, entre outros in-

tuitos, é desenvolvido na ICANN o URS (Uniform Rapid Suspension 

System), um procedimento de baixo custo e rápida resolução, para os 

titulares de direitos que enfrentam “casos claros” de violação causados 

por registros de nome de domínio – é usado, também, para qualquer tipo 

de reclamação incidental à um processo em andamento. Com isso, o 

operador que recebe a denúncia pode “trancar” o nome de domínio em 

24 horas – o que não é permitido se houver mais de um nome, devendo, 

nesse caso, suspendê-los apenas, para melhor averiguar.9 

A temática mais interessante para os fins desta pesquisa são os ca-

sos identificados como companynamesucks, os quais aparecem cada vez 

com mais frequência sob a jurisdição da ICANN. Estes casos se apresen-

tam como uma forma de crítica dos reclamados às empresas/pessoas 

através do registro de um nome de domínio parecido com o dos recla-

mantes, majoritariamente com o sufixo sucks (nikesucks.com; 

airfrancesucks.com; entre muitos outros). 

 
8 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). About Cybersquatting. Dis-
ponível em:<https://www.icann.org/resources/pages/cybersquatting-2013-05-03-en>. Acesso em: 8 de maio de 
2020. 

9 INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN). Uniform Rapid Suspension 
(URS). Disponível em: <https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en>. Acesso em: 8 de maio de 
2020. 
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Em parte dos julgados10, verifica-se que tribunais arbitrais enten-

dem que há perigo de confusão entre os nomes de domínio, de forma que 

o sufixo “sucks” não é considerado uma grande mudança a ponto de 

evitar um prejuízo econômico às marcas de empresas, devendo ser exclu-

ído. Por outro lado, há julgados11 que consideram que o sufixo em 

questão por si só impede a confusão dos nomes de domínio, indicando 

uma clara crítica ou paródia. A linha de argumentação destes últimos 

casos passa a ser mais frequente, e nela se decide pela manutenção des-

ses sites pois estão protegidos pelo direito fundamental a liberdade de 

expressão. 

Na fundamentação das decisões percebe-se que os tribunais arbi-

trais não se reportam a constituições estatais ou a tratados internacionais 

de direitos humanos, mas apenas citam a linha de argumentação de deci-

sões passadas do próprio tribunal. Isso demonstra a autonomia na 

construção de um direito específico dessa rede. Para Teubner, isso verifi-

ca a construção do que ele chama de lex digitalis. Apesar do UDRP e os 

procedimentos anexos adotados pelos tribunais serem sujeitos a comen-

tários públicos e recomendações por parte de inúmeras organizações, ao 

final ocorre uma fundamentação autônoma com base em decisões passa-

das, o estatuto da ICANN e o UDRP. 

Os contratos da ICANN, nessa continuidade, têm sua importância 

ampliada para além de um acoplamento estrutural12 entre direito e eco-

nomia, como concebia Luhmann. Primeiro por se encontrarem em um 

contexto social altamente específico (rede de nomes de domínio), segun-

 
10 Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico. Caso nº. D2000-0477. WIPO Arbitration and 
Mediation Center. Panelista único: Frederick M. Abbott. Data: 20 de Julho de 2000. Disponível em: < 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0477.html>. Acesso em: 9 de maio de 2020. 

11 Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey. Caso nº D2000-1104. WIPO Arbitra-
tion and Mediation Center. Panelista único: Henry H. Perritt, Jr. Data: 23 de Novembro de 2000. Disponível 
em:<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1104.html>. Acesso em: 9 de maio de 
2020. Interessante notar que o julgamento é majoritariamente fundamentado em outros julgados, tanto quanto a 
própria UDRP, mas sem menção à tratados internacionais ou à leis nacionais. 

12 Na Teoria dos Sistemas de Luhmann, os sistemas sociais (Direito, Economia, Politica, entre outros) são operati-
vamente fechados, sendo a comunicação entre sistemas e entre sistema e o ambiente social possibilitada por 
acoplamentos de estruturas. A constituição é o acoplamento estrutural entre Direito e Política, e o contrato o 
acoplamento estrutural entre Direito e Economia.  
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do pela presença de uma Organização que se constrói de forma desvincu-

lada do poder estatal. Esse contrato mostra-se, então, como equivalente 

funcional de uma estrutura de ligação importante para a abertura do 

direito às irritações sociais do âmbito digital, pois quando ele externaliza 

seu paradoxo de autovalidação para os tribunais arbitrais, aumenta a 

relação entre o direito oficial e não oficial, assim como entre direito e não 

direito.13 

As decisões-operações dos tribunais arbitrais foram condensando 

materiais significativos suficientes, no sentido exposto, a ponto de ser 

possível o reconhecimento de um direito autônomo no ciberespaço pelos 

mal-entendidos produtivos na periferia do Direito que são trazidos ao 

centro decisório. Na esteira de Luhmann, os sistemas autopoiéticos são 

uma máquina histórica não trivial (Foester), ou seja, “[...] toda repetição 

é uma questão de fixação de estruturas artificiais [...]”.14 A operação tem 

sua unidade como um elemento da autopoiese precisamente por deter-

minar o estado atual do sistema ao mesmo tempo que seleciona 

estruturas específicas para construção dos sentidos. 

Dessa forma, na linha de Teubner15, a programação do código jurí-

dico (Direito/Não-Direito) adaptar-se-á às autodescrições deste 

fragmento social específico, de forma que não é possível pensar em uma 

universalização para todo o globo, mas sim uma universalidade específica 

de um direito desenvolvido nesse âmbito. A orientação política, por sua 

vez, é feita por meio do UDRP criado pela própria ICANN. Não seguirá, 

então, uma política estatal, mas sim uma política desenvolvida com am-

pla participação do âmbito espontâneo e de externos afetados neste 

 
13 Os contratos acerca dos nomes de domínio dispõem sobre sua própria validade e sobre a dos tribunais arbitrais. 
Pense-se no caso de os tribunais arbitrais decidirem sobre a validade de tal contrato. Nesse caso estariam decidindo 
sobre a própria validade de suas decisões. Mas os julgamentos dos casos movimentam o paradoxo de autovalidação 
para os paradoxos decisórios. Desse modo torna-se proveitoso por levar um material que estava antes na periferia 
para o centro decisório. Por isso Teubner fala em uma ampliação da relação entre os centros e as periferias, assim 
como ocorre no Tribunal nacional quando decide acerca de leis formuladas pelo legislativo, que está posicionada na 
periferia do sistema jurídico em um acoplamento com o sistema político.   

14 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 66. 

15 TEUBNER (1989, p. 209) 
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fragmento digital, como ressaltou-se acerca dos PDPs. É característica 

essencial ao pluralismo jurídico intensificado pela globalização que se 

substitua o condicionamento do sistema político pela construção de po-

der interna aos subsistemas sociais. Segundo ele, pode-se falar em um 

aumento de responsabilidade social não pelo direito aumentar seus co-

nhecimentos sobre as práticas sociais específicas, “[...] mas por 

aproveitar a sincronia entre operações jurídicas e sociais, de modo a 

melhorar seus conhecimentos implícitos”.16 

Teubner17 afirma que o processo contratual é a instituição de ligação 

em processos econômicos, enquanto que em processos técnicos, científi-

cos e médicos é a padronização. Na rede de nomes de domínios da 

ICANN, assim como no âmbito digital como um todo, há o desenvolvi-

mento de ambos, tanto dos estandartes da internet (protocolos) que 

objetivam a redução da complexidade para a prática digital, quanto uma 

complexa rede institucionalizada de processos contratuais. 

Na linha da última obra de Teubner sobre os fragmentos constituci-

onais, o reconhecimento de direitos fundamentais desenvolvidos em 

atenção específica às pretensões relacionadas com a rede de nomes de 

domínios indica uma evolução dessa lex digitalis para um constituciona-

lismo digital. Esse constitucionalismo, pelas razões apresentadas, 

principalmente em relação aos paradoxos decisórios, deve ser especifica-

do exatamente para esta rede. Porém, diante da conexão que possui com 

todo o âmbito digital, e por constituir-se como uma organização central 

das mais desenvolvidas, acaba por impulsionar um processo de constitu-

cionalização por todo o ciberespaço.18 

 
16 TEUBNER, Ghunther. Direito, sistema e policontexturalidade. Unimep: Piracicaba, 2005. p. 86. 

17 TEUBNER, Ghunther. Direito, sistema e policontexturalidade. Unimep: Piracicaba, 2005. p.97. 

18 Autores como Luhmann, Teubner e Vesting falam de uma relação circular entre a legitimidade dos direitos 
humanos e o ultraje público (cólere publique de Durkheim), pois eles surgem e se fundamentam justamente pela 
sua lesão e são mantidos em uma espécie de paradoxo de autovalidação. Daí a necessidade de tribunais, que não 
resolvem o paradoxo, apenas o movimentam. Esse impulsionamento da constitucionalização do âmbito digital, em 
Teubner, é devido a interrelação entre constituições de organizações (ICANN), regimes (lex digitalis) e redes 
(nomes de domínio). 
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Na teoria do constitucionalismo social desenvolvido por Teubner 

pretende-se responder tanto a questões analítico-jurídicas quanto socio-

lógicas. E isso é decorrência do fato das descrições se autoconstituirem 

no acoplamento entre a sociologia jurídica e a teoria do direito constitu-

cional.19 O conceito de constituição como acoplamento estrutural entre os 

sistemas político e jurídico é ampliado para o acoplamento do direito 

com as construções do poder interna aos âmbitos sociais específicos. No 

lugar de um demos territorializado, a delimitação dos sentidos das co-

municações é direcionada pelos meios de comunicação, no caso, aqui, a 

internet. O poder constituinte é percebido como um potencial comunica-

tivo que se estrutura como constituído, continuando como um perene 

fator de irritação. A relação entre povo e partidos políticos é substituída 

pela relação entre os chamados “âmbitos espontâneos” e os “âmbitos 

profissionais organizados”.20 

Destaca-se que a desconstrução da noção hierárquica em favor da 

dinâmica heterárquica do direito na globalização retira do foco da cons-

trução jurídica da política institucionalizada estatal. Nesse sentido, a 

descrição passa a utilizar da distinção centro/periferia, e não superi-

or/inferior. Há uma pluralidade de centros decisórios no sistema jurídico 

global, e não apenas o Tribunal estatal, assim como inúmeras periferias. 

As tomadas de decisões nos centros permitem que aquelas relações para-

doxais entre práticas sociais reflexionadas e a autoconstituição de direitos 

autônomos se desparadoxizem. Dessa forma, nesse movimento, os para-

doxos das normatizações jurídicas/sociais consolidam seus sentidos 

específicos. Essa reflexividade do direito é inerente à sua condição global, 

 
19 O que faz parte de um movimento recente normalmente denominado de sociologia do constitucionalismo. Ver, a 
exemplos: ROCHA, Leonel Severo; COSTA, Bernardo Leandro Carvalho. Constitucionalismo social: constituição 
na globalização. Curitiba: Appris, 2018; TEUBNER, Gunther. Constitucionalismo social: nove variações do tema 
proposto por David Sciulli. In: FORTES, Pedro (coord.), teorias contemporâneas do direito: o direito e as incertezas 
normativas, Cadernos FGV Direito Rio, v.1, 2016; FEBBRAJO, Alberto. Sociologia do constitucionalismo: 
constituição e teoria dos sistemas.Curitiba: Juruá, 2016; entre outros. 

20 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 125. 



518 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

pois “[...] a falta de identidade de um direito não estatal precisa ser su-

plementada pela participação de um social externo no legal interno”.21 

Essa situação termina por criar a abertura para influências sociais 

de interesses parciais em substituição à política formalizada oficialmente, 

assim como para questões autoritárias. E é essa a razão de se pensar em 

um movimento constitucional, pois é a expressão social cuja história 

semântica é direcionada ao controle do poder e a garantia de direitos 

fundamentais. O constitucionalismo social de Teubner vai buscar esses 

fundamentos na própria sociedade, e, para isso, deve-se levar em conta 

sua dinâmica extremamente complexa e fragmentada.22  

Nesse contexto, o constitucionalismo apresenta-se como jurídico 

apenas de forma secundária, pois a constitucionalização é a evolução das 

próprias autorregulações sociais que evoluírem no sentido de constituí-

rem o que Teubner chama de hiperciclo. O Direito acopla-se a esses 

processos autoconstituíntes de forma a impulsionar sua estruturação e 

sua autolimitação.23 A partir do pleno desenvolvimento desse acoplamen-

to, forma-se, segundo Teubner, uma metacodificação hibrido-binária 

(constitucional/não constitucional) que regula a relação entre os códigos 

do direito (Direito/Não-Direito) e o do âmbito social específico (Digi-

tal/Não-Digital; Econômico/Não Econômico; etc.). 

Teubner leva as últimas consequências a tese da diferenciação fun-

cional (Durkheim, Weber, Parsons) e o construtivismo operativo da 

Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann, partindo do conceito de poli-

contexturalidade. Esse conceito têm o enfoque no nível das 

autodescrições, ou, melhor, no caráter fechado dos múltiplos discursos 

 
21 TEUBNER, Gunther. Breaking frames: economic globalization and the emergence of lex mercatoria. European 
journal of social theory. v.5, n.2, 2002, p.199-217. p.210. Tradução livre do original: “[...] The lack of identity of a 
non-state law needs to be supplemented by the participation of an external social in the internal legal”. 

22 TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na globalização. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 87. 

23 Pois assim como a constituição é tradicionalmente pensada pela estruturação e limitação do poder estatal, aqui 
essas reflexões são ampliadas para constituição e limitação de sistemas sociais. A autopoiese dos sistemas ocasiona 
uma expansão desenfreada deles, e, se não forem limitados, suas comunicações penetram e tentam impor a sua 
lógica em todos os âmbitos sociais. A exemplo, pode-se pensar na expansão do sistema financeiro e o fenômeno 
denominado de “financeirização da vida”. 
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sociais. Ele centra-se na “[...] construção evolutiva da comunicação social 

[...]”24. Para ir além da paradoxal relação entre os sistemas e seu ambien-

te social, Teubner propõe que se substitua o conceito de perturbação e 

irritação pelo conceito de mal-entendidos produtivos. No contexto do 

direito plural da sociedade policontextural, o discurso jurídico não é ape-

nas irritado pelo processo de autorreprodução do social. Ele acaba por 

mal-entender a comunicação social como jurídica, de forma a usá-la 

como material para as suas próprias operações.25 

Essa constatação só faz sentido na substituição do conceito de auto-

poiese pelo de hiperciclo e no desenvolvimento de sua teoria do direito 

reflexivo.26 O grande problema com a teoria da autopoiese como formu-

lada por Luhmann é a de que ela não pode ser aplicada a si mesma, ou 

seja, a autopoiese explica a evolução dos sistemas e a diferenciação funci-

onal, mas ela mesma não pode ter graduações. Ou o sistema é 

autopoiético, ou não é, na visão de Luhmann. Ele afirma a autopoiese 

como uma espécie de princípio e a localiza na diferenciação funcional dos 

sistemas na modernidade que tem um início bem definido (século XVIII 

pós revoluções), ao contrário do início dos sistemas que é apenas um 

mito autofabricado a fim de esconder seu paradoxo fundamental (ou 

fundante).  

A aplicação da teoria da autopoiese de Maturana e Varela27 na teoria 

luhmanniana intenta trazer luz a organização dos sistemas cujas opera-

ções usam-se de estruturas que são sempre modificadas. A denominação 

didática de seu método como funcional-estruturalismo em oposição ao 

estrutural-funcionalismo parsoniano é justamente para ressaltar a modi-

ficação das estruturas no tempo. Essa relação circular entre operação e 

estrutura, essa forma sempre variável, essa estrutura de sentido que é 

 
24 ROCHA, Leonel Severo. Direito e autopoiese. In: STRECK, Lenio Luís; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, 
Wilson (orgs.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do programa de pós-graduação em 
direito da UNISINOS. n.13. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2017. p. 123-136. p. 130. 

25 TEUBNER, Gunther. Direito, sistema e policontexturalidade. Piracicaba: Unimep, 2005. p.86. 

26 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 1989. 

27 MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. De máquinas y seres vivos: autopoiesis: la organización de lo 
vivo. Buenos Aires: Lumen, 2003. 
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sempre alterado a cada nova utilização, só é possível se algo se mantem. 

E esse algo é a manutenção da organização autopoiética.28 Se na biologia 

a autopoiese era justamente definida como “[...] a condição última, ne-

cessária e suficiente, da própria vida [...]”29, em Luhmann ela torna-se o 

esquema vital e invariante para explicação tanto dos sistemas psíquicos 

como sociais. 

Teubner, em oposição, entende a autopoiese como uma “realidade 

gradativa” da autonomia dos sistemas. Nessa perspectiva, a constatação 

da autopoiese plenamente realiza-se somente quando “[...] todos os 

componentes do sistema jurídico – estruturas, processos, limites, meio 

envolvente [...] [são] simultaneamente [...] auto-constitu[ídos] e articu-

la[dos] entre si de forma auto-reprodutiva (hiperciclo)”.30 Logo, um 

sistema pode vir a ser autopoiético e uma comunicação social, nessa 

evolução, pode vir a ser jurídica. O conceito de Direito Reflexivo, dessa 

forma, entrará na questão sobre de como o direito percebe sua própria 

história em um contexto (evolutivo) social específico, pois isso influencia-

rá a seleção normativa e, então, a construção do sentido jurídico. Nesse 

sentido, afirma Teubner31: “De direito reflexivo poder-se-á falar se, e 

apenas se, o sistema jurídico identifica a si mesmo como sistema auto-

poiético num mundo de sistemas autopoiéticos, e extrai dessa auto-

identificação consequências operacionais [...]”. 

O problema da regulação da sociedade e a análise da fragmentação 

da realidade social na multiplicidade de discursos autorreferenciais estão, 

dessa forma, interligadas. Diante de um alto grau de diferencial funcio-

nal, o direito transforma-se em um direito de conflitos intersistêmicos 

responsável pela coordenação de realidades sociais parciais autônomas. E 

isso pressupõe uma certa coordenação entre as evoluções dessas realida-

 
28 ROCHA, Leonel Severo. Direito e autopoiese. In: STRECK, Lenio Luís; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, 
Wilson (orgs.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do programa de pós-graduação em 
direito da UNISINOS. n.13. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2017. p. 123-136.  

29 MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. De máquinas y seres vivos: autopoiesis: la organización de lo 
vivo. Buenos Aires: Lumen, 2003. p. XVIII. 

30 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 1989. p.66 

31 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 1989. p.138 
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des sociais, por isso Teubner pode falar em uma coevolução. Diante desse 

panorama, a resposta de Teubner vai ser um novo tipo de direito cujo 

código (Direito/Não-Direito) passa a ser programado diferentemente em 

cada contexto, resultando em um alto grau de indeterminação.32 

Essas são as bases teóricas que fundamentam e explicam como 

Teubner pode conceber o desenvolvimento de um direito autônomo no 

âmbito digital, localizado na periferia do sistema jurídico global em uma 

relação paradoxal com a essa práxis social específica, que evolui para 

questões constitucionais, como quis-se demonstrar com a ICANN. A du-

pla fragmentação do direito diante da policontexturalidade no nível 

global ressaltam o deslocamento da produção normativa e dos processos 

políticos do Estado para inúmeras outras organizações. A seguir, procu-

ra-se explanar a epistemologia das redes de Vesting, por meio da qual 

pode-se tornar mais explicito esse processo evolutivo e as peculiaridades 

do direito na cultura das redes. 

 

3 Epistemologia das redes e Icann: sobre direito e política na cultura 

das redes 

 

A teoria do direito de Vesting vai reformular a observação do direito 

com base em uma epistemologia social que da especial atenção aos meios 

de comunicação. Em continuidade ao desenvolvido acima acerca dos 

tribunais arbitrais da rede de nomes de domínio, deve-se reconhecer que 

suas decisões perturbam reservas de saber específicas desse âmbito soci-

al. Nesse sentido, Vesting afirma que a interpretação jurídica co(gera) os 

padrões de modo experimental que são as bases para essas regras, que, 

na visão de Teubner, são paradoxalmente regulação social/regulação 

jurídica. As decisões vão muito além da resolução dos conflitos sobre 

nomes de domínios, pois acabam por criar o material necessário para 

 
32 TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 1989. p.207 



522 | Atualidade da Constituição: o constitucionalismo em Luhmann, Febbrajo, Teubner e Vesting 

 

coordenação prática desta rede, da qual a resolução mesma é dependen-

te.33 

  As reflexões sobre uma epistemologia própria a cultura das redes a 

fim de observar a construção de seu sentido jurídico específico e de sua 

organização política, seguem as reflexões de um autor que buscou frisar 

a evolução e dinâmica social que permitiram essas mesmas conforma-

ções. Nesse sentido, ele vai além da história evolutiva de Weber, que têm 

o mérito de ter desenvolvido reflexões sobre a evolução e a história jurí-

dica em um sentido não progressista-metafísico, mas que focou suas 

análises para as modificações internas do direito.34  

Ademais, a teoria dos sistemas de Luhmann desenvolve a evolução 

do sistema jurídico rumo a sua autonomia, na qual a relação entre ele e 

seu ambiente social são fundamentais. É afirmado as modificações de 

estruturas no tempo de um sistema cujo início é apenas um mito fabri-

cado e mantido sempre no presente, assim como o seu paradoxo de 

funda(menta)ção. Porém, a forma como Luhmann concebe o sistema 

autopoiético deve ser relativizado na história, assim como a conexão 

entre evolução social e jurídica deve ser explicada para além de adapta-

ções aleatórias. À vista disso é que Vesting vai conceber os meios de 

comunicação como pré-adaptive advances, que significa que eles são “[...] 

condições sociais globais da possibilidade de alterações estruturais não 

programadas [...]”35. 

Ele vai demonstrar que existe uma incompatibilidade dentro da 

própria teoria luhmanniana. Não há uma interligação suficientemente 

explicativa entre o Luhmann pré e pós virada autopoiética. Entre a tese 

da diferenciação funcional, na qual o sistema jurídico diferencia-se funci-

onalmente em um contexto da evolução social da proeminência desta 

diferenciação específica sobre as segmentárias e estamentais, e a teoria 

da autopoiese, da codificação binária e a observação de segunda ordem.  

 
33 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 262. 

34 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 263-281. 

35 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 294. 
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Desde que o sistema é autopoiético ele sempre vai trabalhar com 

aquela noção pontualizada do tempo, na construção recursiva de suas 

operações que constroem o sentido no presente. Essa forma de operar é 

uma invariante histórica. Por isso Vesting36 afirma que a “[...] autopoiese 

é o resquício transcendental da teoria dos sistemas”. Para Vesting, o 

sistema jurídico, como concebido por Luhmann, vai ter um momento 

histórico de surgimento muito preciso, a cultura da impressão.  

A noção de sistemas de conhecimentos completos e fechados foi 

possibilitada por meio da impressão tipográfica, a qual permitiu a orga-

nização sistemática do material jurídico. Mas a organização heterárquica, 

a estabilidade dinâmica do sistema, e a própria teoria da autopoiese, 

serão descrições possibilitadas justamente pela cultura do computador, e, 

por isso, ela fica deslocada da tese da diferenciação funcional. 

Vesting busca explicar o papel das mídias, das tecnologias da comu-

nicação, na construção dos sentidos e sua importância na conexão entre 

evolução social e jurídica, política, econômica, e assim por diante. Ele 

desenvolve uma legítima epistemologia social para mostrar que o Direito, 

assim como os outros sistemas, estão “[...] assentado[s] em uma infraes-

trutura complexa de regras sociais e convenções experimentadas na 

prática [...]”.37   

Luhmann explica os meios de difusão da informação (escrita, im-

prensa, meios de comunicação de massa, computador) e sua relação com 

os sistemas por meio da distinção meio/forma, distinção que torna a 

comunicação mesma possível. Ela substitui o conceito de transferência da 

informação, pois não é plausível na teoria dos sistemas. A informação é 

aquilo que muda o estado do sistema que a processa, é a diferença que 

faz a diferença (Bateson), e, assim, é explicada pela distinção informa-

ção/redundância.38 Os meios de difusão são responsáveis pelo 

aumentando da redundância social, pois eles determinam e ampliam o 

 
36 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 292. 

37 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015. p.258. 

38 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. México: Herder, 2007. p.61. 
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círculo de receptores das comunicações.39 A informação só pode ser pro-

cessada internamente aos sistemas, pois apesar do meio irritar o sistema, 

a forma do sentido é construída internamente.40 

A relação entre sistema e os meios de difusão é explicada, então, a 

partir da distinção acoplamento forte/frouxo, e o sentido é explicado pela 

distinção de sentido atual/possível. Os meios de difusão são acoplados de 

maneira frouxa ao sistema, mas permanecem estáveis, e, por isso, a es-

pecificidade do meio pode influenciar a criação de formas. As formas são 

as estruturas do sentido, e são menos estáveis, pois modificam-se a cada 

operação do sistema. Isso porque o sentido é sempre o sentido atual, da 

operação em um presente momentâneo, e não qualquer outra possibili-

dade que poderia se realizar pelo sistema – mesmo que ela possa se 

atualizar em outro presente.41 

Luhmann afirma que a conservação dessas formas de sentido de-

pende, então, de “dispositivos especiais”, como a memória e a própria 

escrita e o livro impresso. Os meios não se vão quando utilizados, essa é a 

função dos elementos acoplados de maneira frouxa. A memória, por sua 

vez, é a forma de recordar algo ao mesmo tempo que se esquece de algo, 

e, por isso, está ligada aos sentidos que são condensados em sua reutili-

zação operativa.42 O que Vesting vai justamente afirmar é algo que 

Luhmann parece concordar implicitamente, pois de modo explícito iria 

contra o fechamento operativo do sistema. Vesting, então, afirma que 

esses meios de comunicação tem uma dupla função: são ao mesmo tem-

po o meio para construção dos sentidos e funcionam como a memória 

social da comunicação.43  

Uma das maiores causas de problemas, segundo Vesting, é a noção 

de que o sentido, na forma como apresentado por Luhmann (atu-

al/potencial), é pré-linguístico. A linguagem é o acoplamento estrutural 

 
39 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. México: Herder, 2007. p.155. 

40 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. México: Herder, 2007. p.149. 

41 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. México: Herder, 2007. p.32-35. 

42 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. México: Herder, 2007. p. 153-153 

43 VESTING, Thomas. Teoria do direito: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2015. p.296-7. 
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entre o sistema psíquico e o social, mas a autopoiese da comunicação 

constituí uma realidade de ordem superior (sociedade) que evolui de 

forma separada. Não se vê que exatamente a evolução dos meios de co-

municação possuem um papel fundamental na evolução social, o que o 

próprio Luhmann parece indicar muitas vezes. A exemplo, quando ele 

fala da evolução do sistema jurídico, afirma que a escrita teve um papel 

fundamental para o enrijecimento da memória jurídica em Roma e pre-

parou o sistema para sua diferenciação funcional mais tarde na 

modernidade.44 Assim como a programação condicional (se/então), que 

surgiu exatamente por causa dessa especialização da escrita jurídica.45  

Luhmann explica a história-evolutiva conjugando a teoria de Dar-

win, o esquema variação/seleção/estabilização, à teoria dos sistemas, a 

distinção sistema/ambiente. A história não é mais uma história única, da 

mesma forma que não é progressiva. Ela é construída de forma fragmen-

tada por cada sistema. A história dos sentidos construídos pelos sistemas 

está presente enquanto memória, mas ela é particular do sistema, pois a 

evolução social e a evolução dos sistemas de forma separada é o que 

Luhmann justamente busca comprovar para qualificar a distinção siste-

ma/ambiente.46 

Assim como o direito reflexivo de Teubner e a explicação da coevo-

lução de sistemas que compartilham o mesmo material base, a 

comunicação, a epistemologia teórico-midiática (histórico-social) de Ves-

ting vai buscar indicar a conexão entre a evolução social e as dos 

sistemas. Porém, em Vesting, o que lhe permite mostrar a conexão é 

exatamente os meios de comunicação. A questão passa a ser que ao ob-

servar o advento de um novo meio de comunicação é possível encontrar 

indicações de como a sociedade começará a se organizar. Mas isso só é 

possível se reconhecer-se que a materialidade das mídias, sua técnica, 

formas específicas, influenciam e importam para construção dos senti-

 
44 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 

45 VESTING, Thomas. Legal theory and the media of law. Chelteham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 232-
240. 

46 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
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dos, e não que os sistemas o usam como meio para criar informações 

internas isoladas do mundo.   

Assim, a chave de leitura para compreensão da epistemologia social 

de Vesting é a interrelação entre três componentes sociais: o conheci-

mento prático, o conhecimento teórico e os meios de comunicação. Isso 

porque “[...] linguagem e comunicação existem apenas midiaticamente, e 

linguagem como um meio é necessariamente envolta em uma rede de 

conhecimento implícito [...].47 A reflexão e organização dos saberes jurí-

dicos e políticos de forma mais geral ou universalizada vão estar 

relacionados aos conhecimentos desenvolvidos na práxis, ambos influen-

ciados pelo ambiente midiático específico. 

A epistemologia social de Vesting contrasta-se com a forma de co-

nhecimento moderna, inaugurada e normalmente representada pelo 

cogito cartesiano ou pela ciência baconiana. Para melhor explicação, 

pode-se remeter à tradição da filosofia analítica e aos debates em torno 

do primeiro e segundo Wittgenstein. Para além da análise lógico-

linguística de sua primeira obra (Tractatus Logico-Philisophicus) que 

tanto influenciou o movimento positivista, ele passa a afirmar, posteri-

ormente (Investigações Filosóficas), que não se faz necessário uma 

metalinguagem científica pura para analisar a linguagem ordinária. 

A sua segunda obra vai dar as bases para a epistemologia social ba-

seada na linguagem. Nesse sentido, os sentidos são sempre algo público e 

dependentes de jogos de linguagens: “A ênfase no link palavra-objeto 

precisa ser suplementada por uma consciência sobre o contexto no qual a 

palavra é usada [...]”.48 Os jogos de linguagem de Wittgenstein represen-

tam as propriedade comuns de certas famílias de palavras, ou seja, uma 

forma de conhecimento implícito desenvolvido nas práticas sociais. Nas 

palavras de Wittgenstein: “a palavra ‘jodo-de-linguagem’ é usada, aqui, 

 
47 VESTING, Thomas. Legal theory and the media of law. Chelteham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 40. 
Tradução livre do original: “[...] Language and communication exist only medially, and language as a medium is 
necessarily involved in a network of implicit knowledge [...]”. 

48 BLOOR, David. Wittgenstein: a social theory of knowledge. London: The Macmillan Press, 1983. p.23-24. 
Tradução livre do original: “The emphasis on the word-object link needs to be supplemented by an awareness of 
the context in which the word is use [...]”. 
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para enfatizar o fato de que o falar de linguagem faz parte de uma ativi-

dade, ou de uma forma de vida”.49  

A teoria do sentido como uso ressalta que o tipo de conhecimento 

social em sua base prática nunca pode ser totalmente explicitado. Da 

mesma forma que os conhecimentos reflexivos jurídicos e políticos nunca 

podem apreender tudo aquilo que é desenvolvido e convencionado soci-

almente. Esse conhecimento é sempre incompleto em si mesmo e 

modifica-se em processos históricos descontínuos.50 Nessa lógica, Vesting 

expõe o desenvolvimento do direito moderno e a sua conexão com a 

prática instituída em três estágios ligados à três “estilos de pensamento” 

ou “hábitos de percepção” na sociedade: o burguês-liberal, o grupo-

pluralista e a cultura em rede.51 

Dado a perspectiva histórico-evolutiva (teórico-midiática) de Ves-

ting, explicar-se-á, de forma resumida, a evolução do direito e da política 

nesses três estágios sociais pontuados por ele. A análise jurídica será 

guiada pelos movimentos constitucionais, cujas observações chegarão ao 

núcleo da questão sobre o direito fundamental a liberdade de expressão 

no âmbito da ICANN. A análise política, por sua vez, caminhará no senti-

do de seu estudo centrado nas conformações liberais e sociais do Estado 

até a análise de processos políticos específicos à governança digital da 

ICANN. 

Nessa continuidade, têm-se que na cultura liberal-burguesa o direi-

to passa a ser visto como sistema autônomo e completo de leis que 

controla (e legitima) a política estatal (teoria positivista-legalista). As 

grandes codificações estatais que se seguiram têm por base a cultura do 

livro, por meio da qual os conhecimentos sociais passam a ser sistemati-

 
49 WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical investigations. 4. ed. Chichester: Blackwell Publishing, 2009. §23. 
Tradução livre do original: “[t]he word ‘language-game’ is used here to emphasize the fact that the speaking of 
language is part of an activity, or of a form of life” 

50 VESTING, Thomas. O direito moderno e a morte do conhecimento comum. In: FORTES, Pedro; CAMPOS, 
Ricardo; BARBOSA, Samuel (org.). Teorias contemporâneas do direito: o direito e as incertezas normativas. 
Curitiba, Juruá, 2016. p. 28. 

51 VESTING, Thomas. O direito moderno e a morte do conhecimento comum. In: FORTES, Pedro; CAMPOS, 
Ricardo; BARBOSA, Samuel (org.). Teorias contemporâneas do direito: o direito e as incertezas normativas. 
Curitiba, Juruá, 2016. p. 31. 
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zados. A separação entre conhecimento jurídico e social segue a preten-

são de afastamento das tradições rumo ao progresso social. Pode-se 

pensar, aqui, na separação kantiana entre as normas morais, imperfeitas, 

coagidas internamente ao indivíduo, e as normas jurídicas, perfeitas, 

coagidas externamente pelo Estado, concepção que tanto influenciou a 

formulação da Teoria Pura do Direito de Kelsen. 

Porém, o que Vesting vai ressaltar nesse contexto é que a nova for-

ma de sociabilidade que está se criando aponta para a organização rumo 

à heterarquia da sociedade de indivíduos nos novos espaços comuns, 

como cafés, teatros, clubes literários e centros de comércio. O desloca-

mento da produção cultural da corte e da nobreza passa a desconstruir a 

verticalidade da produção dos sentidos: “[...] os cidadãos não se orientam 

mais pelas tradições da nobreza, mas antes buscam a si mesmo no espe-

lho dos outros [...] Por meio disso, a ordem cultural se torna mais móvel 

e aberta [...]”.52 

Nos estudos de teorias da comunicação, a chamada era de Guten-

berg é representativa da transição para modernidade, justamente por ter 

favorecido a difusão das ideias das mais variadas – em Vesting a própria 

ciência segue essa forma do livro no mesmo sentido que o livro segue a 

concepção científica da época e possibilita sua técnica.53 A política é orga-

nizada na forma do Estado Liberal que codifica os direitos fundamentais 

individuais em uma constituição escrita. Dessa forma, ressalta Vesting 

que “[a] própria nação – na sua função de unificação, como a força para 

integração de indivíduos em uma unidade maior – é um efeito da cultura 

da impressão [...]”.54 

Apesar das visões de caráter fechado, a liberação da produção cultu-

ral da sociedade impulsiona a um novo tipo de desenvolvimento social. 

 
52 VESTING, Thomas. A mudança da esfera pública pela inteligência artifical. In: ABBOUD, Georges; NERY JR., 
Nelson; CAMPOS, Ricardo (Org.). Fake News e regulação. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 95-96. 

53 BRETON, Philippe; PROULX, Serge. Sociologia da comunicação. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2013. p. 39. 

54 VESTING, Thomas. Legal theory and the media of law. Chelteham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 502. 
Tradução livre do original: “The nation itself – in its unifying function, as a force for integrating individuals into 
greater unity – is an effect of print culture [...]”. 
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Nessa época, em contraposição ao iluminismo francês ou continental 

desenvolvia-se o iluminismo escocês do senso comum. No seu expoente, 

Thomas Reid, encontra-se a ideia de uma racionalidade dependente da 

coordenação social dos indivíduos, dependente do senso comum. Intui-

ções análogas a que Vesting procura desenvolver. Porém, com a 

constante evolução técnica e o crescimento das cidades, principalmente 

após a revolução industrial, no século XIX, a sociedade passa a ser reor-

ganizada em grupos. 

Esse contexto é denominado de era de Marcone, o inventor do rá-

dio. A imprensa tipográfica começa a ceder lugar ao desenvolvimento de 

novas tecnologias. Inicialmente com o telégrafo e a fotografia, passa-se 

ao rádio, o filme e a televisão. Mas a produção mecanizada em massa só 

possuí sua transformação total ao final do século XIX, no qual o ambiente 

social está simbolizado pela imagem da fábrica. A influência das inúme-

ras mídias eletrônicas vai dar aso a uma grande “web of culture”, como 

denomina Vesting, na qual os sentidos são construídos por meio de or-

ganizações. Pode-se pensar, a exemplos, na importância dos partidos 

políticos para comunicação política e dos sindicatos para os direitos do 

trabalhador.  

Nesse sentido, ensina Vesting que se antes o indivíduo da cultura da 

impressão era caracterizado por uma orientação interna, distanciado dos 

outros, a complexa cultura de massas inaugura um mundo de relações 

que transformam a orientação do indivíduo para o Outro. Ele chega a 

pontuar que esta é a base para o surgimento inúmeros trabalhos nesse 

sentido, como a visão do indivíduo como uma instituição social de Casto-

riades. A psyche do indivíduo não é só vista como uma instituição 

cultural e socialmente mediada, mas também sujeita a mudanças históri-

cas constantes55 - em Luhmann, a aceleração do tempo é devida 

justamente ao aumento da redundância social operada pelo sistema dos 

 
55 VESTING, Thomas. Legal theory and the media of law. Chelteham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 423-426.  
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meios de comunicação de massas, apesar dele não fazer diferenciações 

precisas eles e a impressão tipográfica.56 

Nesse momento, estão presentes as modificações políticas em dire-

ção ao Estado Social, que teve sua consolidação no período entre as duas 

grades guerras mundiais. No movimento constitucional deste paradigma, 

da República de Weimar (1919), inspirada na constituição mexicana de 

1917, pode-se perceber uma clara orientação dos direitos fundamentais a 

grupos, chamados de “segunda dimensão” ou de status positivo (Jelli-

nek). Nesse seguimento, explica Vesting sobre as modificações das 

conformações estatais: 

 

[...] [O] Conhecimento comum [...] foi amarrado por mais formas auto-

conscientes de conhecimento especializado ou técnico [...] Mais e mais, o co-

nhecimento passou a ser acumulado sistematicamente dentro de 

organizações ou se tornou dependente de comunidades epistêmicas específi-

cas [...] Apenas empregando estatísticas e tipificação pode o Estado de bem 

estar começar a lidar com a natureza imprevisível de uma sociedade dinâmi-

ca [...]57. 

 

Contudo, a invenção do computador e a rede mundial de computa-

dores viria a causar uma ruptura com essa forma de organização social, 

por mais que as práxis sociais estavam mais e mais dependentes de co-

nhecimentos técnicos e as conformações políticas e jurídicas em um 

processo acelerado de fragmentação em grupos. Assim, ensina Vesting, 

seguindo os trabalhos de Teubner sobre o Estado em redes privadas, que 

a “[c]ultura das redes desmonta tais hierarquias intraorganizacionais, 

substituindo os cometimentos relativamente duráveis do pluralismo 

 
56 LUHMANN, Niklas. The reality of mass media. Redwood City: Stanford, 2000. 

57 VESTING, Thomas. Legal theory and the media of law. Chelteham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 513. 
Tradução livre do original: “[...] Common knowledge [...] was joined by more self-conscious forms of specialized or 
expert knowledge [...] More and more, knowledge has come to be accumulated systematically within organizations 
or has become dependente on specific epistemic communities [...] Only by employing statistics and typification 
could the welfare state begin to cope with the unpredictable nature of a dynamic society [...]” 
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organizado [...] com cometimentos ligados de forma mais fraca e variável 

[...]”.58 

Assim, o direito e a política na rede de nomes de domínio da ICANN 

devem ter por pressuposto uma forma de organização nesses modelos, 

pois o Estado participa da rede junto a inúmeras organizações outras. As 

práticas nessa realidade digital específica, que se modificam constante-

mente, e que são a base para as construções jurídicas e a organização de 

políticas próprias, por sua vez, estão ligadas à conhecimentos técnicos e 

extremamente específicos, como é o caso dos protocolos de internet. Isso 

porque o computador inaugura “[...] uma distinta cultura orientada-em-

rede de ‘comunidades epistêmicas’ que reúnem conhecimento prático e 

científico”.59 

A rede de computadores mudou a própria forma como a tecnologia 

é entendida, pois a internet, como rede das redes, é mais que um sistema 

tecnológico, é um meio de comunicação cuja estrutura é possibilitada por 

estândares técnicos tanto no nível do hardware – como os chips eletrôni-

cos e as questões sobre eficiência e capacidade dos processadores (CPUs) 

– como no nível dos softwares, a fundação matemática da computação. 

Os standards que Vesting vai analisar mais detidamente são aqueles 

denominados de estândares de compatibilidade localizados na dimensão 

de softwares que são responsáveis por permitirem a interoperabilidade 

das redes acerca das trocas de informações.60 

Porém, esses estândares e sua autorregulação não podem ser vistos 

como como base de desenvolvimento de um direito digital, pois eles estão 

agregados às práticas e as convenções sociais, assim como o direito mo-

derno já estava – expoentes desta perspectiva que confundem os 

 
58 VESTING, Thomas. Legal theory and the media of law. Chelteham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 448. 
Tradução livre do original: “Network culture dismantles such intraorganizacional hierarquies, replacing the 
relatively durable commitments of organized pluralism [...] with weaker, more variably linked and rapid changing 
commitments [...]”. 

59 VESTING, Thomas. Legal theory and the media of law. Chelteham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 455. 
Tradução livre do original: ““[...] a distintic network-oriented culture of ‘epistemic communities’ that bring together 
practical and scientific knowledge”. 

60 VESTING, Thomas. The autonomy of law and the formation of network standards. German Law Journal, v. 5, 
n.6, 2004, p. 639-668. p. 640-644. 
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protocolos com a própria regulação são Andrew L. Shapiro e Lawrence 

Lessig.61 O conhecimento prático, esse componente social que une a flexi-

bilidade prática com componentes estáveis relativos (convenções sociais, 

regras), é a base real para se falar em um direito da internet. 

As práticas sociais específicas da comunidade ICANN formam, en-

tão, uma “piscina de conhecimentos comuns” que só é aplicada a essa 

rede de relações que se estabelecem pela organização das comunicações 

em relações de vizinhança. Em oposição ao conhecimento comum da 

cultura burguesa, e dos conhecimentos técnicos fragmentados na socie-

dade das organizações, os conhecimentos aqui têm uma característica 

muito mais privada – pense-se no que a Microsoft desenvolve e condicio-

na em termos de software, e não só de hardware, assim como a Apple, 

para ficar com exemplos restritos. 

A ICANN, apesar de ter um caráter de governança privada no que 

concerne aos nomes de domínio genéricos, incorporou funções da IANA e 

transformou-se na maior rede de governança digital, compreendendo 

articulações de centenas de países, organizações internacionais, empresas 

e pessoas. Ela apresenta-se como um corpo de auto-estandardização cuja 

distinção público/privada não pode lhe explicar. Assim, ela se relaciona 

com outras organizações igualmente independentes e responsáveis pelos 

protocolos de nível “público” a nível global. Nessa perspectiva, temos a 

IETF (Internet Engineering Task Force), a WWC (World Wide Web Con-

sortium) e a ISO (International Organization for Standardization) 

responsáveis pelos protocolos IPv4 e IPv6, os números que são alocados e 

transformados pela ICANN em nomes, assim como o TCP, protocolo 

responsável pela transferência de informações entre os IPs. 

Portanto, os conhecimentos teóricos do direito e da política só po-

dem ser organizados considerando-se essa forma de práxis social 

extremamente especializada de comunidades epistêmicas específicas. 

Dessa forma, afirma Vesting que, hoje, o direito “[...] pode apenas ser 

 
61 VESTING, Thomas. The autonomy of law and the formation of network standards. German Law Journal, v. 5, 
n.6, 2004, p. 639-668. p. 648. 
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entendido como uma rede policêntrica, policontextual, de diferenças 

cujas peças individuais abrangem uma ‘unidade’ apenas na forma de 

ligações temporárias entre componentes vizinhos [...]”62. A sua função, 

então, aproxima-se com aquelas dos próprios protocolos na práxis social 

mediada pelo computador, assim como da tese dos direitos fundamentais 

na perspectiva do direito global de colisões de Teubner: 

 

A tarefa mais importante para o novo “direito da Internet” é de garantir a 

capacidade de inovação da Rede ao assegurar uma variedade de soluções téc-

nicas de rede e garantir sua abertura e interoperabilidade. Um ampliado 

direito (público) da mídia nacional e transnacional deve manter toda a Rede 

aberta para processos de autotransformação e inovação [...] abrangeria a 

preservação de um domínio público como a esfera na qual uma cultura pú-

blica (‘aberta’) da Internet e suas piscinas de conhecimento prático possam 

evoluir espontaneamente.63   

 

Nessa lógica, os direitos fundamentais são definidos como direitos 

de vizinhança, justamente por delimitarem e permitirem a interoperabi-

lidade das práticas sociais com suas produções e evoluções de sentidos 

específicas. Os tribunais arbitrais da ICANN, dessa forma, ao considera-

rem o ambiente prático específico da rede de nomes de domínios, 

reconhecem sob o manto da liberdade de expressão, o registro de nomes 

de domínios parecidos entre pessoas e as empresas as quais elas querem 

se opor. Fazendo isso, diferencia o sentido específico dessa proteção de 

outras, ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento autônomo 

desses outros ambientes com suas práticas específicas. A exemplo, pode-

se pensar que a proteção a liberdade de expressão no âmbito do facebook 

 
62 VESTING, Thomas. Legal theory and the media of law. Chelteham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 19. 
Tradução livre do original: “[...] [Today, the legal system] can only be understood as a polycentric, policontextual 
web of diferences whose individual pieces comprise a ‘unit’ only in the form of temporary linkages among neighbor-
ing componentes [...]”. 

63 VESTING, Thomas. The autonomy of law and the formation of network standards. German Law Journal, v. 5, 
n.6, 2004, p. 639-668. p. 663. Tradução livre do original: “The most importante task for a new “Internet law” is to 
ensure the innovative capacity of the Net by securing a variety of technical network solutions and to guarantee their 
openess and interoperability. An enlarged national and transnational (public) media law ought to keep the entire 
Net open for processes of self-transformation and innovation [...] would encompass the preservation of a public 
domain as a realm in wich a public (‘open’) Internet culture and their practical knowledge pools can evolve sponta-
neously”. 
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é protegida, em outro sentido, vedando-se o censura prévia de certas 

palavras ao não responsabilizar essa empresa previamente como respon-

sável pelo que os usuários falam – como quer-se fazer com projetos 

recentes tanto no Brasil, quanto nos EUA.  

Assim, essa regulação da regulação, a regulação de segunda ordem, 

deve adaptar-se a essa nova espécie de pluralismo. O constitucionalismo, 

no geral, e os direitos fundamentais, em específico, devem ser analisados 

muito além de sua problematização política estatal, como quis-se mostrar 

com o desenvolvimento das políticas acerca dos nomes de domínios da 

ICANN. A lesão a direitos fundamentais deve ter sua fonte antes identifi-

cada, pois os seres humanos são muito mais ameaçados por processos 

comunicativos anônimos. Portanto, a regulação segue sempre essa lógica 

específica ex post e ad hoc.64  

 

5 Considerações finais 

 

A complexa estruturação da rede de nomes de domínios governada 

pela ICANN mostra-se como um frutífero objeto de estudo para explicita-

ção do que se quer denominar de governança digital. Ressalta-se, dessa 

forma, a coordenação de múltiplos atores, públicos e privados, que cons-

troem conjuntamente estandartes políticos específicos para realidades 

parciais da sociedade. Aqui, a rede de nomes de domínios.  

Percebe-se como os processos políticos não podem ser apenas pen-

sados no âmbito da política estatal, nem mesmo apenas na coordenação 

transnacional da política estatal, pois há a dependência de inúmeras 

organizações outras caracterizadas como “privadas” sem as quais o go-

verno do âmbito digital como um todo não seria possível – ao menos sem 

descaracterizar a própria estrutura em rede da internet e do novo tipo de 

cultura que ela inaugura. 

 
64 TEUBNER, Gunther. A matriz anônima: violação de direitos humanos por atores “privados” transnacionais. 
Trad. Pedro Henrique Ribeiro e Ricardo Campos. In: CAMPOS, Ricardo (org.). Crítica da ponderação: método 
constitucional entre a dogmática jurídica e a teoria social. São Paulo: Saraiva, 2016. p.273-313 
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Dessa forma, a tese do constitucionalismo social de Teubner apre-

ende exatamente o fenômeno das novas dinâmicas do direito e da política 

no plano global de hoje. No caso do Direito, a identificação de inúmeros 

centros decisórios para além do Tribunal estatal vão confirmar a tese de 

sua fragmentação diante da policontexturalidade social. No caso da Polí-

tica, de que seus processos dependem muito mais do que somente do 

Estado. 

A relação entre Política e Direito por meio do acoplamento constitu-

cional estatal é ampliado para se pensar a limitação e constituição de 

fragmentos sociais autônomos. Isso porque o movimento constitucional 

vai demandar o controle de poderes específicos dessas diferentes realida-

des sociais, como a ICANN, para que não sejam direcionadas ou 

centralizadas por interesses parciais. Essas pretensões ficam bem claras 

quando se percebe a autofundamentação dos direitos fundamentais na 

própria organização. Aqui, Teubner identifica uma legítima constituição 

dessa organização, que impulsiona a constitucionalização de uma lex 

digitalis e de todo o ciberespaço. 

Porém, as peculiaridades do direito e da política na cultura das re-

des é melhor desvelada quando se considera o computador e a internet 

como componentes que se enraízam nas práticas sociais. Nesse sentido, a 

epistemologia das redes de Thomas Vesting, ampliando as capacidades 

de observação luhmanniana para a cultura do computador, consegue 

melhor explicar a dependência do direito e da política para com as práti-

cas sociais e os conhecimentos desenvolvidos em redes específicas da 

Internet. 

Assim, o direito da rede de nomes de domínio da ICANN e suas polí-

ticas próprias possuem como base reservas de conhecimentos práticos 

específicos, estes que são extremamente dependentes de estandartes 

técnicos, os protocolos de internet. As decisões dos tribunais arbitrais, 

nesse sentido, alimentam essas reservas de saber e ajudam na coordena-

ção de sua práxis específica.  
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Parece, dessa forma, ser um frutífero exemplo, agora, para compre-

ensão da organização e das novas funções que o direito apresenta na 

cultura das redes. Para além de resolver conflitos, normatizar compor-

tamentos ou estabilizar expectativas, o direito na cultura das redes deve 

garantir a independência da constituição e evolução de redes específicas 

por toda a sociedade. Por isso a ideia de que os direitos fundamentais, 

como regulação da regulação, são direitos fundamentais de vizinhança, 

pois regulam as relações entre redes vizinhas cujas práticas passam a se 

entrecruzar, o que pode resultar, muitas vezes, em interferências de 

sentidos que as desestabilizam. 
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