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PREFÁCIO 

 

 

Recebi com satisfação o convite formulado pelo colega 

FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, de quem tive a honra de 

ser colega durante o Doutorado em Filosofia na UFPE-UFPB-

UFRN, para que prefaciasse parte de sua tese, ora publicada em 

forma de livro.  
 

Francisco Sousa é um rigoroso estudioso de filosofia e 

pesquisador de grandes qualidades intelectuais – o que de resto o 

presente estudo o demonstra de forma profunda – e um 

pesquisador que publica tenazmente, fazendo-o sempre com 

excelência.  
 

O autor é professor adjunto na UFAL onde preside a 

Comissão de Ética da instituição. É do Conselho Estadual de 

Direitos Humanos (CEDDH-AL), membro do Conselho Estadual 

de Segurança, relator do Comitê de Ética em Pesquisa da UFAL 

e Conselheiro do ICHCA-UFAL.   
 

A presente obra HABERMAS E A 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL é 

o resultado de uma aprofundada pesquisa na confluência de um 

tema caro a dogmática jurídica – a recepção pelas ordens jurídicas 

nacionais, especificamente as Constituições pátrias, de institutos 

do direito internacional público – e o trato filosófico dessa 

problemática, no que se constitui num trabalho de enorme valor, 

produzido não apenas pela atividade puramente cerebrina do 

autor, como se fosse possível fazê-la apartada de um agudo olhar 

sobre os problemas concretos, como verificará o leitor. 
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O livro tem uma estrutura inteligente, constituída de três 

partes habilmente articuladas entre si e na qual a primeira enfrenta 

o tormentoso problema – objeto central da obra – de como se tem 

efetivado o projeto de constitucionalização do direito 

internacional.  
 

 Para dar conta dessa estratégia de abordagem, o autor 

pensa esses desafios contemporâneos do direito internacional a 

partir do que nos legou a tradição moderna desse campo, partindo 

de três autores referenciais: Kant e seu projeto de “Paz perpétua”; 

de Kelsen, o qual é trazido à baila na medida em que se procura 

enfrentar o problema de se o direito internacional é ou não – se 

não tiver instrumentos de exigibilidade em cada ordem interna – 

uma forma de moralidade da comunidade internacional. 
 

De Bobbio, traz a reflexão sobre um “superestado mundial” 

para, ao fim, se valer de um autor que Francisco Sousa estuda há 

anos e que foi ampla e profundamente discutido na tese doutoral 

do autor da obra que ora apresentamos. Ele traz Habermas para 

pensar, com o seu leitor, a retomada do projeto de 

constitucionalização do direito internacional. 
 

Mas não se limita a esses autores supramencionados na 

medida em que para pensar nessa problemática da 

constitucionalização da comunidade internacional, Francisco 

Sousa põe a lume uma plêiade de relevantes autores 

contemporâneos e, através deles, coloca sob o escrutínio rigoroso 

da teoria as suas hipóteses centrais. 
 

O reconhecimento da relevância dessa fixação de pontos de 

partida sólidos se reflete não apenas na qualidade do capítulo em 

si, mas no que abre de perspectivas para um sólido segundo 



Francisco Pereira de Sousa | 12 

 

capítulo, voltado a um desdobramento crucial não apenas para os 

que pensam e fazem o direito internacional, mas para todos que 

se preocupam com o avanço das relações internacionais, na 

medida em que reflete profundamente sobre como se expressa 

uma dicotomia que se não bem resolvida permite uma cisão entre 

países e povos de primeira e de segunda classe, ricos e pobres, 

centro e periferia, norte e sul. 
 

Em seguida à visão panorâmica oferecida pelo capítulo 

inicial, a obra se concentra de forma específica e concentrada em 

desvelar o que o autor chama de projeto de Habermas no que 

concerne a constitucionalização do direito internacional focando 

como ponto de partida a conformação do mesmo após os 

acontecimentos de 11 de setembro de 2001, quando o coração da 

América do Norte foi atingido como nunca o fora. 
 

Para esse exame percuciente ele retoma a questão acerca de 

como Habermas – na esteira da tradição kantiana – pensa o 

problema da Constituição Política no âmbito de uma sociedade 

mundial de viés pluralista e como isso incide e se desdobra na 

necessidade de concretização, como horizonte positivo, de um 

projeto de reforma da ONU visto enquanto conteúdo real que 

aponte para a necessária constitucionalização do direito 

internacional, temática que é fio condutor de sua pesquisa – ora 

transformada em livro. 
 

Tal perspectiva conduz, quase que como desdobramento 

necessário, a uma aprofundada reflexão do autor desta obra acerca 

de uma perspectiva que aponte a relevância do objetivo 

habermasiano de uma Constituição Pós-Nacional que integre 

poder e dinheiro com entendimento, o que dependeria, ainda na 

esteira do pensador alemão, de um horizonte comunicativo, o que 
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permite e releva o debate em torno da alternativa em torno da 

ideia de uma república mundial vista nos três níveis do sistema 

global e os decorrentes problemas de legitimação democrática no 

que o autor deste livro chama de “Sociedade Mundial 

Constitucionalizada”. 
 

Aqui é irrelevante o argumento que se poderia levantar de 

que se trata de um ideal utópico defendido. Toda a leitura da 

presente obra evidencia que a perspectiva de Francisco Sousa 

transita de uma análise factual para uma proposta jurídica de 

caráter claramente normativo, isto é, prescritivo. O mérito é que 

há o nobre esforço intelectual de não embaralhar uma esfera com 

a outra – a descrição com a prescrição. 
 

Antes de ir para as conclusões, numa obra sustentada em 

sólida bibliografia, que dá conta das pretensões do livro, 

Francisco Sousa examina – e critica com o rigor acadêmico 

necessário – as críticas mais correntes às propostas de 

constitucionalização do direito internacional, começando de logo 

pela refutação schmittiana às pretensões de uma “moral 

universalista” e a refutação habermasiana a tal crítica. 
 

O mais importante, diga-se, é que isso é feito sem divinizar 

o autor-objeto da obra, ou seja, boa parte do capítulo final analisa 

as variadas críticas ao projeto juscosmopolita habermasiano, o 

que permite uma refinada reflexão acerca da efetividade (ou 

inefetividade) da extensão mundial da democracia e dos direitos 

humanos, sem deixar de perceber que essa aporia não tem como 

ser resolvida num projeto que se limite ao terreno das garantias 

formais, o que implica – em meu ver – no reconhecimento da 

necessidade de concretização material e efetiva (permitam-me o 

pleonasmo) dos direitos humanos, como que o autor se afasta 
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daquelas perspectivas que idealizam a justiça e confiam 

“excessivamente” no direito enquanto meras garantias formais, as 

quais são condições necessárias, mas não suficientes para a 

construção de uma democracia ampla e efetiva. 
  

O capítulo conclui-se com o enfrentamento de problemas – 

teóricos e práticos – da maior relevância, acerca dos quais o autor 

não se furta de nenhum deles, tais como, o paradoxo da 

justificação do uso da força em nome da defesa dos direitos 

humanos e da democracia, bem como a necessária reflexão sobre 

a necessidade de uma ampla reforma                                                                                     

das instituições supranacionais (capturadas pelas grandes 

potências, destaque-se) e a natureza e finalidade das 

autodenominadas “guerras humanitárias”, tudo isso feito sem o 

recurso intelectualmente tíbio – comum em muitos trabalhos – e 

do qual Francisco Sousa corretamente se afasta, ao tratar sobre a 

importância dos Estados nacionais como os principais atores das 

relações internacionais, bem como ao discutir acerca do ceticismo 

em relação à qualidade da chamada “Justiça Supranacional”.  
 

Este alentado estudo, ora dado ao conhecimento de um 

público amplo, significa um vôo alto do competente autor o qual, 

se segue, com a mesma profundidade e excelência, de anteriores 

publicações, apontando para um promissor desdobramento 

jurídico de suas reflexões filosóficas, aprofundando temas que, 

sob outro viés, já trata desde sua dissertação de mestrado e da tese 

doutoral, apontando para uma carreira de doutrinador na área da 

filosofia do direito internacional, a qual certamente se somará aos 

louros que já acumula em sua trajetória na docência. 
 

Assim, e para permitir ao leitor que deseje acompanhar essa 

aventura intelectual, quero afirmar minha convicção de que este 
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livro será extremamente útil não apenas para profissionais e 

iniciantes da área jurídica que pretendam apreender – de forma 

consistente – as intricadas questões aqui levantadas, mas para 

todos aqueles interessados em entender o direito enquanto parte 

de uma totalidade específica qual seja, aquela da sociedade de 

classes. 

 

 

Enoque Feitosa Sobreira Filho 

 

Graduado, Mestre e Doutor em Direito pela UFPE. Doutor em 

Filosofia pela UFPB. Pós-doutor em Filosofia do Direito pela 

UFSC. Professor Associado do Centro de Ciências Jurídicas da 

UFPB, ensinando nos Cursos de Graduação (em Direito) e Pós-

Graduação (Direito e Filosofia). Foi coordenador da Pós-

Graduação em Direito entre 2009-2014, ocasião em que o 

Programa obteve conceito 5 da CAPES. Atualmente é o 

responsável pelas coordenações do Projeto de Cooperação 

Internacional, na área de direito, entre a CAPES-AULP-UFPB e 

a Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique bem como 

pelo DINTER em Direito entre a UFPB e a UFPI. Lidera o Grupo 

de Pesquisa / CNPq “Marxismo e Direito”. 

 

 

João Pessoa, janeiro de 2017. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Embora o Estado moderno tenha se firmado com base no 

princípio da soberania, atualmente, a autonomia estatal é 

diminuída em decorrência da concorrência com outros poderes 

existentes e fontes de produção normativa a nível supraestatal. 

Embora a noção de soberania teorizada durante a modernidade 

conceba o poder soberano estatal como o sujeito único e exclusivo 

da política, essa configuração do conceito de soberania, típica do 

séc. XVI e XVII, será reconfigurada devido às exigências da 

nossa época; o que leva alguns intelectuais a apostar em uma 

mudança quanto à compreensão do conceito de soberania, 

passando a compreendê-lo e justificá-lo em prol da defesa dos 

direitos humanos não apenas a nível doméstico, mas também no 

âmbito internacional.  

O constitucionalismo moderno também é atingido devido 

ao estreito vínculo que possui com a estatalidade. Muitas 

conquistas constitucionais importantíssimas tais como a 

democracia, os direitos humanos fundamentais, etc. são hoje 

ameaçadas. Por isso, há quem considere que o constitucionalismo 

está em decadência e não pode ser reconstruído no âmbito 

internacional. Habermas et alli consideram, porém, a 

possibilidade de um constitucionalismo para modos de 

organização social que não sejam baseados apenas na estrutura de 

coação estatal: a proliferação de fontes normativas no âmbito 

internacional e a influência recíproca dos sistemas nacionais com 

outros sistemas, além dos problemas que ultrapassam os limites 

das fronteiras estatais (crimes contra o meio-ambiente, 

terrorismo, tráfico, riscos produzidos pela tecnologia, 
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desigualdades econômicas, crimes contra a humanidade) são 

questões que direcionam o direito internacional no sentido 

inverso ao de uma mera coexistência, e direcionam-no no sentido 

de uma cooperação entre os povos.  

O voluntarismo estatal passa, na nossa época, a ser limitado 

diante de objetivos comuns da comunidade internacional, já que 

suas constituições domésticas reconhecem a vinculatividade das 

normas do direito internacional. Os Estados podem ser punidos 

se destoarem de objetivos da comunidade internacional. Existem 

hoje órgãos de caráter supranacional, compreendidos como entes 

cujos interesses são superiores aos interesses individualizados dos 

Estados, como é o caso do Conselho de Segurança da ONU, que 

pode impor sanções no caso de descumprimento das normas 

internacionais. Apesar de o Estado ser ainda o principal 

protagonista do direito internacional, ele encontra outros atores 

que passam a se destacar cada vez mais no cenário internacional. 

Não apenas países, mas empresas, pessoas e outros tipos de 

organizações internacionais passam a transitar e influir na esfera 

inter e supranacional.  

Diante dos fenômenos da fragmentação do direito, das 

especializações setorizadas de diversos setores (direitos humanos, 

direito ambiental, direito mercantil, etc.) e da proliferação das 

mais diversas instâncias judiciárias a nível internacional, a 

proposta de constitucionalização do direito internacional apela 

para uma suposta unidade do direito a partir de um sistema real 

em que não existe uma autoridade central definida. Como irá 

mostrar Habermas, a vinculação da temática do 

constitucionalismo ao paradigma tradicional estatal leva a 

concepções equivocadas seja na forma de um “Estado mundial” 

ou de uma “república mundial”.  
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Embora o constitucionalismo, surgido na modernidade, 

tenha sido atrelado ao modelo da organização política estatal, os 

fenômenos de intensificação da globalização, de ampliação e 

fragmentação do direito internacional e as deficiências do Estado 

no tratamento de questões que escapam aos limites das suas 

fronteiras irão atrelá-lo a uma possível organização político-

jurídica para além do próprio Estado: essa organização se 

processaria ou de forma abrangente e unitária ou a partir de uma 

perspectiva pluralista. As mudanças ocorridas a partir dos anos 90 

no cenário internacional (a compreensão da União Europeia em 

termos constitucionalistas, o surgimento de tribunais 

internacionais, a revitalização de organizações internacionais, 

etc.) irão fazer com que o direito internacional se aproprie da 

linguagem constitucional: daí em diante, estreitam-se as 

fronteiras entre Direito Constitucional e Direito Internacional 

com o intuito de melhorar a efetividade e a justiça da ordem 

jurídica internacional. 

Essa mudança se dá porque se antes o sistema internacional 

dependia, para sua efetivação, do consentimento estatal; agora, as 

regras fundamentais de uma comunidade jurídica internacional 

devem ser obedecidas independentemente desse assentimento. 

Hoje, existe a presença de novos atores (multinacionais/ 

transnacionais, organizações intergovernamentais e não 

governamentais, ONGs, etc.), além do protagonismo estatal, na 

tentativa de lidar com problemas e situações internacionais que 

causam uma interdependência global. Muitas questões 

internacionais (crime organizado, terrorismo, meio ambiente, 

comércio, direitos humanos, etc.) ultrapassam a competência 

singular do Estado no seu tratamento. 
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Atualmente, há vários e diferentes projetos ou teorias 

constitucionalistas que compreendem que a realidade juspolítica 

ultrapassa as fronteiras nacionais; é o caso do projeto do Direito 

Administrativo Global, da proposta de uma Constitucionalização 

sem Estado, do Transconstitucionalismo, do Constitucionalismo 

Multinível, da Constitucionalização no âmbito da OMC, do 

Constitucionalismo Compensatório e das Escolas de Direito 

Constitucional no âmbito do Direito Internacional (a New Haven 

School e o "Construtivismo" de Nicholas Onuf).  

Para os confeccionadores dessas teorias, embora as 

categorias de constituição e soberania tenham sido atreladas a um 

determinado território e povo específico com autonomia 

juspolítica (Estado-nação), isso não implica que não se possa 

pensar em um constitucionalismo da comunidade internacional. 

Para eles, com a intensificação da globalização, a soberania 

estatal passa a ser limitada, aparecendo novos centros de decisão 

e poder político internacional que ultrapassam as fronteiras do 

Estado-nação; desse modo, um constitucionalismo global, com 

nuances diversos, seria a via a ser seguida.  

Embora o constitucionalismo tenha se desenvolvido dentro 

dos limites do Estado, e o direito internacional tenha se 

constituído no sentido da preservação da paz e da coexistência 

ente os Estados soberanos; a partir da segunda metade do séc. XX, 

as delimitações entre os âmbitos estatais e internacionais se 

tornam porosas. Além da evolução da noção de coexistência para 

um direito internacional de cooperação, ocorre também uma 

internacionalização do Direito Constitucional e uma 

constitucionalização do Direito Internacional, além da 

consideração dos indivíduos como sujeitos de direito 

internacional.  
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A constitucionalização do direito internacional é sugerida 

como uma forma de resolver o problema da fragmentação da 

ordem jurídica internacional. Por resultar de processos 

descentralizados, cujas normas atendem a áreas especializadas 

específicas (direito comercial, direito penal internacional, direitos 

humanos, meio ambiente, etc.) que têm tratados, princípios e 

instituições próprias, o direito internacional vem gerando 

interpretações e soluções conflituosas: sua constitucionalização 

serviria para dar coerência e estabilidade ao direito internacional.  

Os defensores da constitucionalização do direito 

internacional almejam, portanto, aplicar os princípios 

constitucionais (estado de direito, proteção de direitos humanos, 

democracia, etc.) na esfera jurídica internacional. Compreendidas 

como um conjunto de normas de organização e estruturação do 

governo e sua relação com os cidadãos, pelo estabelecimento de 

limites ao governo e pelas garantias de direitos fundamentais, as 

constituições se caracterizam pela a codificação em um único 

documento, pela supremacia normativa, e pelo seu 

estabelecimento através de um "poder constituinte". Essas 

características encontradas nos Estados nacionais, ao serem 

transportadas para o plano internacional, teriam – segundo alguns 

desses teóricos – na Carta da ONU um documento constitucional 

da “comunidade internacional”: a Carta se apresentaria com 

característica de norma superior por afirmar (art. 103) que devem 

prevalecer as obrigações assumidas por ela em caso de conflito 

com qualquer outra obrigação decorrente de qualquer outro 

acordo internacional. Mas, como não se constata efetivamente a 

existência de um “poder constituinte fundante” na esfera 

internacional, ocorrendo de forma evolucionária o 

desenvolvimento dos elementos constitucionais nesse âmbito, 
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não há uma Constituição em sentido formal na esfera 

internacional, nem uma realização dos seus princípios: apenas os 

direitos humanos, são recepcionados como valores 

constitucionais, embora sem aceitação universal.   

O projeto de constitucionalização do direito internacional 

não é um projeto apenas de cunho acadêmico, mas, jurídico-

político, em que se defende a aplicação de princípios de matriz 

constitucional, típico da ordem interna do Estado nacional, na 

esfera jurídica internacional, buscando com isso uma melhor 

efetividade da ordem jurídica internacional. Este projeto leva em 

conta que, mesmo que o Estado nacional continue como 

referencial, tanto a sua soberania como as conquistas 

democráticas e sociais de cunho constitucional estão sendo 

ameaçadas com a intensificação do processo de globalização, e 

que tais prejuízos precisam ser recompostos a nível internacional. 

Esse projeto – na sua forma mais radical – remete à ideia de um 

conjunto de normas fundamentais hierarquicamente superiores e 

com características constitucionais que respeitam tanto a 

democracia como os direitos humanos, e que têm na ONU 

(Organização das Nações Unidas) um momento privilegiado para 

o seu desenvolvimento futuro.  

As contribuições atuais de Habermas, Gutiérrez, 

Tomuschat, Fassbender, Peters, Aznar, Klabbers, Ulfstein, 

Schwöbel, dentre outros – assim como, as já consagradas 

historicamente (Kant, Kelsen, Bobbio, Schmitt et alli) – tornam a 

discussão bastante interdisciplinar, como ensejamos. Desse 

modo, tanto a discussão do projeto de constitucionalização do 

direito internacional como a crítica feita a ele são momentos 

necessários: a dupla face de uma mesma moeda. Tal crítica, 

apesar de radical, não tem como objetivo acabar com a discussão 
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de forma definitiva, mas, apenas alertar para possíveis falhas 

dentro deste construto teórico que ainda não se definiu nem se 

efetivou completamente, mas, que apenas se perfila tenuamente 

no horizonte da história política e jurídica do nosso tempo. 

Quanto a este nosso trabalho, ele pretende ter apenas um caráter 

introdutório dentro da vastíssima e rica contribuição que tem dado 

outros autores sobre a temática. Trata-se, porém, de uma 

retomada e aprofundamento de uma temática já trabalhada em 

alguns capítulos da minha tese de doutorado.  
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  1. 
O projeto de constitucionalização do direito 

internacional 

 

 

O Direito é uma força que incrementa a mudança social e 

tem um papel fundamental devido à possibilidade de interferência 

nas mudanças sociais, e à sua ação transformadora que serve para 

acelerar ou retardar os processos de legitimação por meio da 

positivação das normas. No plano nacional, o direito foi capaz de 

possibilitar e/ou de justificar a democracia e a defesa dos direitos 

fundamentais. Resta, porém, saber se a formação de uma ordem 

jurídica no plano pós-nacional, tal como é proposta atualmente 

por muitos juristas, políticos e filósofos, também poderá exercer 

este mesmo papel.  

O direito público moderno passou, no século XX, por uma 

metamorfose estrutural ampliando seu domínio para o terreno 

supranacional. Essa metamorfose é considerada, por muitos, 

como uma possibilidade de saída da crise na qual o direito se 

encontra. Com uma possível juridicização da política no âmbito 

pós-nacional poder-se-ia efetivar uma política democrática e dos 

direitos humanos em nível mundial. 

 

A crise do direito político moderno ocorre no momento em que 

a liberdade e a soberania dos Estados se tornaram suspeitos. 

Como mostra Fabre, (...) logo após a Revolução Francesa este 

modelo de Estado foi contestado: o idealismo foi acusado de 

utopia; a discursividade do direito foi confundida com a 

sistematicidade dos códigos; viu-se no contrato social uma 

armadilha metafísica; a vontade geral foi considerada um mito; 
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tacharam-se de irrealismo e abstração as regras constitucionais; 

a coerção legal passa por opressão; incrimina-se de mistificação 

a generalidade da lei; a unidade do direito público pareceu ser a 

máscara vingadora de uma soberania bem decidida a ocultar, 

mediante procedimentos e artimanhas técnicas, o fenômeno da 

pluralidade do corpo social... o despertar das nacionalidades 

abalou, sob a onda do sentimento e, às vezes, na exasperação 

passional, os âmbitos racionais do Estado-nação. Além disso, na 

ressacada da onda repetiu-se muito que a feição metafísica do 

direito moderno condenou a subjetividade, que é sua peça chave, 

a se enviscar no caráter unitário de uma razão técnica e 

burocrática que significa nada menos do que a relegação das 

estruturas jurídico-políticas. Em uma palavra, estaria próxima a 

hora em que, no plano institucional, deve soar ‘a morte do 

Estado’. Ao mesmo tempo, porém, as ambições universalistas 

da razão se fizeram ouvir como o apelo de uma transcendência 

que, na ordem do direito político, devia ultrapassar o âmbito da 

potência estatal e abrir-se o mais amplamente possível à 

europeização, até à globalização das instituições e da 

regulamentação jurídica. A normatividade do aparelho do direito 

era, portanto, chamada a cruzar as fronteiras e a instituir, em 

nome da simples coexistência dos Estados, uma rede de relações 

que tecem o regime comum de um direito internacional e mesmo 

de um direito supranacional. Abrindo-se assim ao universal, a 

normatividade jurídica provocou a metamorfose do esquema 

estatal do direito. O direito político do Estado moderno viu-se 

confrontado, no plano interno bem como no internacional, com 

a remodelação, até mesmo com uma refeição de seus conceitos 

diretrizes. Muito particularmente, as ideias de contrato social e 

de soberania, essenciais à concepção do direito político do 

Estado moderno, ocasionaram um reexame profundo. As 

incidências e as consequências dessas revisões, que são ao 

mesmo tempo conceituais e categoriais, evidentemente não 

deixam de ter repercussões filosóficas. É por isso que atualmente 

se coloca a questão de saber por quais novos caminhos a filosofia 

do direito político pode enveredar, uma vez que são revisados e 
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às vezes refutados os princípios do direito que estruturaram o 

Estado ao longo dos séculos da Modernidade (G.-FABRE, 1999, 

p. 439-440).  

 

Apesar de na modernidade o direito político ou público 

limitar-se a reger o Estado, na nossa época ele não é mais limitado 

pelas suas fronteiras. Mas, embora o século XX tenha tido uma 

grande preocupação com a internacionalização do direito político, 

é apenas após as duas grandes guerras mundiais que a 

comunidade internacional irá investir esforços impressionantes 

nessa direção. A tentativa de organizar as relações entre os 

Estados para pôr fim às guerras será bem expressa na criação de 

instituições como a SDN (Sociedade das Nações, em 1919) e a 

ONU (Organização das Nações Unidas, em 1945). 

No século XX, o direito político internacional irá se ampliar 

até ao ponto de submeter à guerra ao direito, refrear o 

desenvolvimento de conflitos e organizar relações de cooperação 

entre os Estados. É desse modo que, e com esse intuito, foram 

criadas múltiplas instituições internacionais como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômicos (OCDE), a União Internacional das Comunidades 

(UIT), a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), etc. Com essa ampliação do direito ao 

universal, as relações entre os Estados passaram a ser regidas por 

regras precisas que tendem a estabelecer a melhor cooperação 

possível. Em vez de relações de beligerância, busca-se o 

entendimento político e diplomático entre os Estados com base 

em um direito público com pretensões de universalidade e como 
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antídoto à desordem e violência entre os Estados. A paz entre os 

povos seria alcançada por meio de uma organização jurídica da 

coexistência dos Estados que proporcionasse a ordem e a 

racionalização da sociedade mundial. Essa ordem gerada seria a 

máxima expressão do direito sobre a força. 

 

Os amplos objetivos dessas organizações internacionais significam, por 

si só, que as relações entre os Estados não são, necessariamente, 

relações de beligerância, que o direito público internacional não atende, 

como o jus gentium de outrora, a uma vontade legitimação da ‘guerra 

justa’ e que a segurança e o bem-estar dos povos dependem, em escala 

mundial, do entendimento político e diplomático que os Estados 

estabelecem com base em um direito público que o seu 

desenvolvimento deveria aumentar para a dimensão do universal. (...) 

A paz entre os povos exige a organização jurídica da coexistência dos 

Estados, na qual, sempre, fermentam ou rebentam conflitos: Kant, 

Hegel, Max Weber ou Raymond Aron sublinharam muitas vezes que, 

na ausência de um direito político internacional, os Estados ficam entre 

si como indivíduos no estado natural e, portanto, se guerreiam ou estão 

prontos para isso. Portanto, são necessárias normas para organizar em 

outras bases as diversas relações entre os Estados. É importante, a fim 

de superar a conflitualidade natural deles, estabelecer as regras de seu 

comportamento em matéria comercial e monetária, instituir 

regulamentos que organizem a navegação marítima e aérea, fixem a 

quantidade e natureza dos armamentos. (...) A elaboração de um direito 

que se abre ao universal corresponde à vontade de fazer dele o antídoto 

da desordem e da violência entre os Estados. Ele procura substituir a 

condição de simples concorrência vital, em que o pluralismo caótico 

das relações de dominação e das tendências belicistas instila a anarquia, 

por uma ordem e uma racionalização da sociedade mundial. Mutatis 

mutandis, pode-se dizer que, assim como o direito político do Estado 

procura manter nele a paz civil, assim também a ampliação mundial do 

direito político tende a suprimir entre os Estados os perigos de uma 

condição anômica na qual fermenta sempre a guerra. A ordem 
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internacional, na medida em que seria ‘uma ordem gerada’, atenderia à 

vitória do direito sobre a força (G.-FABRE, 1999, p. 449-452). 

 

A modalidade de existência requerida pelas perspectivas 

que buscam a ampliação do direito será denominada de 

“federalismo”. A ideia de “federar” foi utilizada de modo prático 

pelos gregos do séc. VII a.C., que, com seu modelo de uma 

associação de Cidades-Estados (as anfictionias), firmavam 

acordos em matérias religiosa, monetária, jurisdicional etc., 

procurando atingir uma existência comum harmoniosa. Na época 

moderna, numerosos projetos de paz (Émeric de Crucé, Willian 

Penn, o abade de Saint-Pierre etc.) insistiram nas virtudes 

pacificadoras de uma “federação” (concebida como um 

agrupamento dos povos). Também Montesquieu (1979), ao 

analisar o que chama de “a república federativa”, salienta o rigor 

organizacional desta união, e insiste na função jurisdicional que 

estas são chamadas a exercer em nome da paz e da tranquilidade. 

Mas, como veremos adiante, é apenas com Kant (1989) que se 

começa a esclarecer os princípios jurídicos a partir dos quais se 

pode elaborar as formas diversas de uma federação dos povos. 

Mas apesar da contribuição dada, Kant (1989) não 

conseguiu distinguir as estruturas confederais das estruturas 

federais da união jurídica dos Estados. O que ele denomina de 

“federação” [ou seja, uma aliança interestatal que permite, por 

meio de pactos e convenções, a aproximação dos Estados tendo 

em vista a paz, uma adesão voluntária e revogável] é, na verdade, 

designado pela linguagem jurídica contemporânea como 

“confederação”. A confederação é, portanto, um edifício jurídico-

político que visa à cooperação e ajuda mútua entre os Estados 

sem, no entanto, impor-lhes normas coercitivas que firam o 
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princípio da soberania. Firmada por meio de pactos e de uma 

adesão voluntária e revogável, essa aliança torna os Estados 

membros corresponsáveis pelas decisões e compromissos 

fixados. A ONU é um exemplo de confederação: essa forma de 

organização comporta limites e carências, já que as suas 

resoluções não possuem caráter obrigatório e, portanto, não são 

executórias. 

A ideia de confederar tem, portanto, uma eficácia limitada, 

já que essas associações provêm de um interestatismo onde cada 

Estado conserva sua total soberania. A ideia de “federação” é 

diferente. É uma instituição supranacional, que se encarna na 

figura do direito político caracterizada pela emergência de um 

Estado federal ou de uma organização parcialmente federal. Essa 

nova configuração ou metamorfose jurídica conduz ao reexame 

da ideia de soberania, até então considerada a essência do Estado. 

A partir do final do século XX, além do modelo confederal, 

começam a se formar agrupamentos de Estados pautados por um 

outro esquema jurídico que sobrepõe aos Estados da União uma 

instância central específica. Essa figura “federalista”, a União 

Europeia, por exemplo, nasce de tratados e convenções (ou seja, 

como uma confederação), embora a União daí resultante seja 

supraestatal (e não interestatal).  

Na verdade, pode-se falar em mutação jurídica, já que – 

diferente da confederação, que se opera por um processo 

contratual – resulta de atos normativos cujo autor é o órgão 

federal, no exercício das competências que lhe foram delegadas 

pelos Estados, se tratando de atos unilaterais, impostos a estes 

vínculos jurídicos de subordinação. Na concepção “federalista”, 

encontra-se o sentido de uma existência jurídico-política comum 

aos diferentes Estados que entraram na federação. Mas, 
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diferentemente de um agrupamento de Estados (como no modelo 

confederal), pode-se falar – nessa instituição do modelo 

supraestatal do direito político – do possível nascimento de um 

Estado federal ou de uma organização em parte federal. Devido à 

transferência parcial das prerrogativas da soberania dos Estados-

membros para a autoridade supraestatal, muitos especialistas na 

área falam em “crise da soberania” ou “crise do Estado”.  

A ideia de um superestado mundial ou de uma “monarquia 

universal” que pode daí resultar é, no entanto, impossível. A 

existência de um superestado mundial significaria que não há 

mais Estados. Mas a problemática aqui é outra: a 

incompatibilidade da ampliação do direito político em nível 

mundial com o exercício total e discricionário da soberania dos 

Estados. Porque, para que uma federação de Estados possa firmar 

juridicamente sua autoridade e produzir efeitos de direito, é mister 

que os Estados-membros deleguem uma parcela do seu poder a 

um poder central, ficando a critério federal organizar 

determinadas questões comunitárias (nas diferentes áreas: 

econômica, cultural, policial, militar, judiciário, agrícola etc.): 

trata-se de uma partilha e repartição de competências jurídicas. 

Após o tratado de Roma em 1957 (que instituiu por etapas a 

Comunidade Europeia), elaborou-se um “direito comunitário” 

europeu que prima sobre as legislações e Constituições nacionais, 

limitando o poder de iniciativa dos Estados-membros em várias 

áreas (como é o caso da agricultura e moeda comum). Essa 

limitação é interpretada como uma “crise da soberania” por 

diferentes autores1, já que as regras e mecanismos supranacionais 

                                                 
1 É mais convincente falar em “transferência” de soberania do que em “crise”, 

já que o que ocorre é, na verdade, um deslocamento do seu lugar (e não uma 
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se impõem como obrigatórios aos diferentes Estados (no que se 

refere às áreas citadas), mesmo quando há contradições com os 

interesses nacionais2.  

O Estado moderno conseguiu unificar as fragmentadas 

estruturas de poder político anteriores a ele com base no princípio 

da soberania, no exercício de autoridade e da produção do direito, 

exercendo uma centralização na organização do corpo social num 

determinado território e uma regulação social positivada como 

atributo de sua própria existência soberana. Atualmente, esse 

paradigma vem sofrendo mudanças: os conceitos tradicionais 

referentes a ele se tornaram obsoletos com o desenvolvimento da 

globalização, devido à descentralização e diminuição da 

autonomia estatal, proporcionada pela concorrência com outras 

fontes de produção normativa. O tipo de organização estatal, de 

matriz europeia, assimilada em todo o planeta com matizes 

variados, está em processo de transformação. Embora sua 

articulação e organização em um sistema de Estados mundiais 

tenha sedimentado esta forma de organização, ela se desenvolve 

com peculiaridades histórico-culturais específicas, desde aqueles 

que se sobressaem econômica e politicamente, a outros que 

perduram em escalas de pobreza. Tais diferenças afetam os entes 

estatais quanto à ideia e exercício de suas respectivas soberanias. 

Tradicionalmente, o conceito de soberania possui duas 

dimensões inter-relacionadas: uma interna, que expressa a 

autoridade última legitimada que se sobrepõe sobre a população 

                                                 
alteração do conceito), devendo o Estado-membro dobrar-se à disciplina 

comunitária.  
2 Cabe saber se, com essa ampliação e metamorfose do direito, a 

funcionarização tecnocrática das mais altas instâncias do direito internacional 

não detona – em nome da legalidade – com a legitimidade do próprio direito 

político. 
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de um determinado território, e outra externa, limitada aos 

relacionamentos com os demais Estados. Hoje, essa noção de 

soberania – teorizada na modernidade, e entendida como o poder 

de mando de última instância numa sociedade política e, portanto, 

relacionado com a plenitude do poder estatal como sujeito único 

e exclusivo da política – se modifica. 

Apesar de trazer benefícios, o processo de globalização 

também irá produzir consequências danosas. A atual “sociedade 

de risco” (Cf. BECK, 1998) produz ameaças em nível global. 

Estas ameaças estão presentes em vários aspectos: ambientais, 

saúde, mudanças estruturais das famílias, relações de emprego, 

flexibilização de direitos trabalhistas, desemprego e no próprio 

desenvolvimento científico. A intensificação da globalização 

provoca efeitos nos diversos setores da vida humana, 

especialmente na economia. A transnacionalização dos mercados 

irá influenciar a estrutura estatal tradicional do Estado, afetando 

a noção de soberania. Há quem atribua caráter ideológico à 

globalização (céticos marxistas ou realistas), afirmando que ela 

serve para justificar o projeto neoliberal (livre mercado global, 

expansão do capitalismo anglo-americano) em que os governos 

imperialistas ocidentais conduzem os cidadãos a se ajustarem ao 

mercado mundial; ou, quem (globalistas) rejeite a ideia de 

globalização ligada apenas ao viés econômico, tratando-a como 

expressão multidimensional (diversas redes de poder, como a 

econômica, a tecnológica, a política, cultural, etc.) que resulta do 

desenvolvimento histórico mundial e modifica as delimitações 

espaciais e temporais, surgindo novas perspectivas de 

organização social transnacional: como resultado dessa 

reconfiguração, os Estados nacionais sofrem influências, no 
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espaço global, que implicam em transformações nas relações de 

poder (Cf. HELD, 2001).   

Se para alguns, a globalização não atende à significativa 

parcela da população mundial que vive nos limites da pobreza, 

nem foi capaz de atingir um satisfatório equilíbrio da economia 

global, sendo fonte de desemprego, instabilidade e pobreza, 

produzindo também danos para o meio ambiente; para outros, ela 

traz benefícios devido à intensificação das relações globais, tais 

como: abertura do comércio e da ampliação do acesso ao mercado 

e à tecnologia, melhorias na saúde, qualidade de vida, circulação 

de ideias, acesso de diversos países ao mercado global; 

crescimento econômico, como também nos esforços da sociedade 

civil global na luta por mais democracia e maior justiça social.     

Com a globalização, os desafios ao direito passam a ser 

globais: tráfico de todos os tipos (drogas, armas, pessoas, etc.) 

produzidos pelo crime organizado, terrorismo, riscos produzidos 

pela tecnologia, exclusões e miséria. Tais problemas, que 

ultrapassam os sistemas de direito nacional, são causas de 

debilidade do princípio moderno da soberania. Com a criação de 

organismos transnacionais e supranacionais, o Estado perde a sua 

centralidade como o único ator importante no plano 

internacional3. A intensificação das interações globais modifica a 

compreensão tradicional de Estado. Com ela, surgem estruturas 

deslocalizadas de poderes, descentradas e presentes em muitos 

lugares, e que agem sem a interferência dos Estados, fronteiras, 

línguas, movimentos sociais ou partidos políticos e interferem em 

                                                 
3 A criação de estruturas supranacionais, como a União Europeia, irá limitar a 

soberania interna e externa dos Estados-membros. As multinacionais e o 

mercado mundial também possuem controles e instâncias de decisão que 

ultrapassam os limites do Estado e operam sem a sua intervenção.  
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todos os aspectos da vida social, modificando referenciais 

tradicionais. Essa ação afeta a segurança jurídica e a efetividade 

do Estado administrativo, a soberania e a legitimidade 

democrática do Estado nacional. Enfim, com a globalização, os 

governos estatais perdem bastante da sua capacidade de decisão, 

devido à não intervenção regulatória da política na economia. 

Com essa mudança na distribuição do poder social, a política 

deixa de ser um agente efetivo.  

Outro problema é o da desconexão entre constituição e a 

esfera estatal4. O constitucionalismo moderno também é atingido 

diante da intensificação do processo de globalização. O 

constitucionalismo sofre os mesmos efeitos da crise porque passa 

o modelo estatal westfaliano devido ao estreito vínculo que possui 

com a estatalidade. Conquistas constitucionais substanciais como 

os valores democráticos, a separação de poderes, os direitos 

fundamentais e a rule of law são ameaçados; do mesmo modo, as 

conquistas constitucionais estruturais como a supremacia 

normativa com relação a qualquer outro ato governamental ou 

legislação que seja incompatível5.   

                                                 
4 Para Preuss (Cf. 2012. p. 46), o constitucionalismo é mal compreendido se 

ligado somente ao conceito de soberania e baseado apenas na estrutura de 

coação estatal.  Para ele, as constituições são aptas a produzir estruturas de 

cooperação para além das fronteiras estatais, já que elas não pressupõem 

valores compartilhados ou entendimentos comuns de práticas sociais. Os 

novos modos de cooperação não coercitivos superam as suas ligações 

históricas com soberania e viabilizam um meio de integração normativa de 

arranjos institucionais em nível transnacional, e que “são suscetíveis a ser 

ordenados por constituições”.  
5 Para Grimm (Cf. 2012), o constitucionalismo está em declínio e não pode ser 

reconstruído no âmbito internacional. Ao examinar os aspectos inerentes ao 

Estado, Grimm constata que as demarcações entre o interno e o externo e entre 

o público e o privado não são mais precisas: hoje, tarefas estritamente públicas 

(garantia da segurança, controle da economia, proteção da sociedade de 
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1.1 Novos desafios para o direito internacional  

 

O surgimento do direito internacional está associado ao do 

Estado moderno. A Paz de Westfalia (1648), após a Guerra dos 

Trinta Anos, é considerada um marco de referência inaugural do 

direito internacional por estabelecer os princípios da soberania e 

igualdade entre os Estados, e por ser a primeira tentativa de uma 

organização internacional para a manutenção da paz. A 

Revolução Francesa também representa um avanço no direito 

internacional, ao afirmar a autodeterminação dos povos, a 

soberania popular, e, que o direito internacional não é o direito 

das relações entre os soberanos e sim das relações entre os povos. 

A criação da Liga das Nações, após a I Guerra Mundial, apesar 

de ineficaz na resolução dos conflitos internacionais, foi 

importante por se constituir como a primeira organização 

internacional na luta pela paz. A criação da ONU, após a II 

                                                 
eventuais riscos, etc.) são compartilhadas com atores privados. Mas, tais atores 

não estão sujeitos aos mesmos requisitos constitucionais que são exigidos para 

aqueles que integram o poder público (legitimação, responsabilidade, etc.). As 

demarcações entre o interno e o externo também se tornaram imprecisas. Uma 

das causas é a transferência de parte da soberania dos Estados para 

organizações internacionais, a fim de aumentar sua capacidade de resolução de 

seus problemas internos. Ao atuarem, tais organizações acabam por exercer 

nos Estados direitos que eram próprios da soberania estatal. A partir da criação 

da ONU, em 1945, o desrespeito aos direitos humanos por qualquer Estado 

pode levar a uma intervenção humanitária. Além da criação de cortes 

especializadas para o julgamento de atos contra a humanidade ou crimes, o 

desenvolvimento de normas jus cogens também diminui o voluntarismo 

estatal. As constituições nacionais também são afetadas por organizações 

supraestatais como união europeia: os atos de cunho administrativo, judicial e 

legislativos no âmbito da união têm repercussão nas soberanias dos membros. 

Embora as constituições estatais continuem a regular o poder público, elas não 

detêm mais a primazia dessa tarefa, elas perdem a sua posição central, já que 

há uma concorrência com outros atores externos ao ordenamento do Estado.  
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Guerra, foi outro acontecimento importante para o entendimento 

e cooperação internacional entre os povos.  

Até a criação da ONU, permaneceu a ideia de que não 

existia nenhum poder acima da soberania estatal, de que cabia 

apenas ao Estado impor seus próprios limites. Hoje, a autonomia 

estatal é limitada. Condutas estatais podem ser proibidas por não 

estarem de acordo com os objetivos da “comunidade” 

internacional, cabendo ao Conselho de Segurança impor sanções 

em caso de descumprimento das normas internacionais. O 

reconhecimento da vinculatividade das normas do direito 

internacional pela maioria dos Estados mundiais torna o 

voluntarismo estatal inaceitável. O protagonismo estatal, apesar 

de ser ainda marcante, adquiriu outra feição diante da crescente 

presença de outros atores no cenário internacional.  

Essa presença de novos atores internacionais produz um 

direito fragmentado, diferenciado em regimes especiais (meio 

ambiente, direitos humanos, comércio, etc.), com uma 

multiplicação de instâncias e procedimentos de controle, com a 

criação de diversos regimes normativos (regionais e universais), 

com a proliferação de órgãos internacionais de caráter judicial e 

a diversificação de setores especializados (direito europeu, 

direitos humanos, direito ambiental, etc.). Não existe uma 

autoridade central institucionalizada para dar unidade ao direito 

internacional. Mas, se, antes da criação da ONU, a defesa dos 

interesses nacionais era efetivada através do conflito; hoje, ela é 

conseguida através da cooperação. O direito internacional evoluiu 

de uma origem direcionada à coexistência (busca da paz) entre 

Estados para a ideia de cooperação entre os povos (Cf. 

FRIEDMANN, 1964). O meio ambiente, o terrorismo, a 

regulamentação da exploração espacial, o combate à 
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criminalidade internacional, a proteção do sistema financeiro 

internacional, as novas forças tecnológicas, as intervenções 

humanitárias, os direitos humanos, etc. são temáticas que não 

dizem mais respeito apenas à esfera estatal de forma isolada. 

Ocorre uma internacionalização dos direitos através da integração 

dos sistemas de direitos nacionais e regionais de integração com 

o direito internacional, e com isso uma proliferação de outras 

fontes normativas além do ordenamento jurídico estatal e, desse 

modo, uma multiplicação global de instâncias decisórias. Como 

veremos, essa situação é resultado de um longo processo que tem 

como expoente inicial básico a filosofia juspolítica kantiana.  

 

1.2 O projeto kantiano 

 

Na sua obra Ideia de uma história universal do ponto de 

vista cosmopolítico (Cf. 1986), Kant concebia a federação como 

uma sociedade ou liga de nações cuja “força unificada” – 

estabelecida através de um pacto – seria provedora da “segurança 

pública dos Estados”. Kant define a federação como uma 

“Constituição cosmopolítica”, ou seja, como a norma jurídica 

que, enquanto horizonte de ordem, de sentido e de valor, subsume 

a hipótese racional prática da filantropia universal e desempenha 

desse modo o papel de imperativo categórico da paz. Mas, no seu 

livro Ensaio sobre a paz perpétua (Cf. 1989), ele irá afirmar que 

somente uma “federação de Estados livres” seria apta para tornar 

a paz “possível” ou legitimamente “pensável” entre os povos. 

Mas o que ele denomina Foederalismus freier Staaten nada tem 

de um “Estado federativo”. Um Estado federativo, segundo ele, 

seria apenas “uma república cosmopolítica sob um chefe”, ou 

melhor, seria um super-Estado capaz de impor a todos os outros 
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Estados por ele englobados normas jurídicas aniquilando as suas 

respectivas soberanias; podendo até reduzi-los à uniformidade, 

apagando suas particularidades nacionais. A autoridade desse 

super-Estado, em vez de acabar com as guerras, poderia 

engendrá-las agravando sua dureza. Uma “federação6 de Estados 

livres”, por outro lado, firmada em pactos e tratados em cujos 

termos eles se comprometem, permite-lhes selar entre si alianças 

voluntárias. 

No seu Ensaio sobre a paz perpétua (Cf. 1989), 

diferentemente da perspectiva anterior [Ideia de uma história 

universal do ponto de vista cosmopolítico (Cf. 1986)], Kant irá 

descartar totalmente a ideia de um sistema jurídico abrangente e 

centralizador, porque considera necessário salvaguardar a 

liberdade e soberania singular de cada Estado-membro. Para ele, 

uma “federação” – estabelecida através de tratados de aliança 

multilaterais – só poderá prover a paz se respeitar a independência 

soberana dos Estados, que é a expressão (através da vontade 

geral) da liberdade e da cidadania dos seus habitantes. Essa 

“federação de Estados livres” é “suplemento do pacto social”, 

descansando – desse modo – em uma exigência consensualista: 

cabe apenas aos Estados ingressar nesta aliança, colocando-se sob 

normas jurídicas estabelecidas por eles próprios (autonomia). 

Essa aliança pacífica dos Estados livres não é, segundo Kant, um 

simples tratado de paz: ela resulta do pacto que gera, nos Estados 

signatários, um estado de espírito comunitário capaz de “terminar 

para sempre todas as guerras”. O otimismo jurídico de 1784 

(época em que escreveu Ideia de uma história universal do ponto 

de vista cosmopolítico) foi, aos poucos, sendo substituído pela 

                                                 
6 Na linguagem jurídica atual essa fórmula “federativa” seria, na verdade, uma 

“confederação”. 
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constatação de que – na sua época – qualquer implantação de um 

poder jurídico que fosse além da independência soberana do 

Estado não seria possível. 

Na sua obra Doutrina do direito (Cf. 1993), escrita 

posteriormente em 1796, Kant dá os últimos retoques quanto a 

essa questão da ampliação do direito político. Segundo ele, a 

expressão comumente utilizada jus gentium (“direito dos povos”) 

é pouco correta. Já que se trata do “direito dos Estados em suas 

relações recíprocas” seria mais viável utilizar a expressão jus 

publicum civitatum (“direito dos Estados”). Para Kant, os Estados 

devem ser considerados “pessoas morais”, ou seja, entidades 

jurídicas capazes de concluir alianças e pactos entre si. Esse 

direito de aliança é aqui denominado por ele de “direito de 

confederação”. Tal direito permite uma união puramente 

defensiva com a exclusão de qualquer coalizão ofensiva ou com 

objetivos expansionistas; também torna possível (ou melhor, 

pensável) uma ampliação planetária do contrato social que tende 

para “uma união universal dos Estados”.  

Este direito de confederação é, para Kant, uma “simples 

Ideia da razão”, ou melhor, corresponde ao imperativo racional 

que solicita que os povos se arranquem do estado de guerra ligado 

a uma coexistência natural e desumana. Embora considere a Ideia 

“federativa” (como qualquer ideia racional prática), por seu 

estatuto transcendental puro, “evidentemente irrealizável”, Kant 

considera os princípios que tendem à ampliação do direito 

político realizáveis, já que concluir alianças não basta, é mister 

um ato confederal para que um entendimento entre os povos se 

torne possível. Daí, segundo Kant, a necessidade de um 

“Congresso permanente de Estados”. Nesse Congresso (ou 

conselho confederal) deveriam ter assento os ministros dos 
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Estados-membros, assumindo função de arbitragem em caso de 

conflitos abertos entre certos Estados. Estados vizinhos poderiam 

a qualquer momento aderir a ele, como também poderia ser a 

qualquer momento dissolvido. Sua função prática seria, portanto, 

a de regulamentar o direito das gentes – através de tratados e 

acordos entre os Estados – tendo em vista a manutenção da paz. 

 

1.3 O jusglobalismo kelseniano 

 

Essa ideia ou projeto kantiano é retomado por Hans Kelsen 

(Cf. 1920). No seu ensaio Das Problem der Souveränität und die 

Theorie des Volkerrechts (Cf. 1920), que trata da natureza e 

funções do ordenamento jurídico internacional, Kelsen irá 

defender a tese de que só existe um ordenamento jurídico: tal 

ordenamento incluiria em uma única hierarquia normativa o 

ordenamento interno e o direito internacional. Kelsen, 

influenciado pela escola kantiana de Marburgo, tem como 

preocupação metodológica eliminar da ciência do direito todo 

elemento subjetivo para fazer dela um conhecimento unitário e 

objetivo, um conhecimento “puro”. Pureza que advém da sua 

“unidade”, de acordo com o método dedutivo. Diferentemente 

das disciplinas empíricas, que estudam os fenômenos naturais, 

esse conhecimento lógico-matemático é autônomo devido ao 

objeto e método; é um conhecimento transcendental, ou seja, 

válido em si mesmo e independente de qualquer referência aos 

conteúdos, à realidade ou à práxis.  

Kelsen (Cf. 1920) defende, portanto, com a ideia de unidade 

do direito e da primazia do direito internacional, que o 

ordenamento internacional inclui e está supraordenado aos 

ordenamentos jurídicos nacionais, e que a ideia de soberania dos 
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Estados nacionais e territoriais e de seus ordenamentos jurídicos 

deve ser abandonada. É a validade e juridicidade do ordenamento 

internacional que confere validade aos ordenamentos jurídicos 

nacionais, que não passam de ordenamentos parciais. Caso as 

normas internas entrem em contradição com as normas 

internacionais, poderão ser consideradas nulas. Esse ordenamento 

internacional, postulado em termos lógico-transcendentais como 

imagem jurídica do mundo, é um reflexo da unidade moral do 

gênero humano.  

A teoria pura do direito kelseniana irá coincidir com a ideia 

teológica da civitas maxima que voltou a ser proposta pela 

metafísica ilustrada de Christian Wolf: Kelsen a assume como 

fundamento último do seu globalismo jurídico. Para ele, essa 

ideia já estava presente (antes mesmo que o direito internacional 

moderno nascesse) na noção de imperium romanum, 

atravessando toda a Idade Média e entrando em crise apenas no 

auge da modernidade. Kelsen acredita que a teoria pura do direito 

pode resgatar essa ideia e provar sua validade científica. Ele faz 

isso ao entender o direito internacional como “ordenamento 

jurídico mundial ou universal”, que corresponde à ideia de uma 

“comunidade jurídica universal dos homens”, que ultrapassa as 

comunidades estatais particulares e cuja validade funde suas 

raízes na esfera da ética. O direito se identificará com a ordenação 

da humanidade e com o supremo ideal ético quando todos os 

ordenamentos forem absorvidos pelo ordenamento soberano de 

um Estado mundial. 

Kelsen irá elaborar – na sua obra Peace through Law – o 

projeto de uma “Liga permanente para a manutenção da paz 

mundial” após a Segunda Guerra Mundial. Esse modelo toma de 

empréstimo de Kant o ideal da paz perpétua e o modelo 
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federalista, assim como a ideia de um “direito cosmopolita” que 

inclui todos os membros da espécie humana como sujeitos de 

direito. Tal projeto irá modificar o velho modelo da Sociedade 

das Nações e conceder uma importância central às funções 

judiciais em comparação com as legislativas e de governo. Para 

Kelsen (Cf. 1973), o fracasso da Sociedade das Nações ocorreu 

justamente porque o centro desta organização estava na Comissão 

(espécie de governo mundial) e não no Tribunal de Justiça. A 

manutenção da ordem mundial só seria possível por meio da 

“autoridade superior e neutra” de “um tribunal de justiça 

internacional obrigatório” e aceito por todos os Estados como 

competente para regular os conflitos internacionais. 

Um dos meios mais eficazes para garantir a paz seria, 

segundo Kelsen, a aprovação de normas que responsabilizassem 

individualmente os membros do governo ou agentes do Estado 

que tenham recorrido à guerra e violado o direito internacional e 

o princípio do bellum iustum. O tribunal deverá não apenas 

autorizar a aplicação de sanções coletivas aos cidadãos de um 

Estado sobre a base de sua “responsabilidade objetiva”, como 

também processar e castigar os cidadãos pessoalmente 

responsáveis de crimes de guerra. Os Estados serão obrigados a 

entregarem ao tribunal os cidadãos que forem incriminados para 

que estes possam ser submetidos a sanções e inclusive à pena de 

morte. 

 

1.4 A instituição jurídica do Superestado Mundial bobbiano 

 

Assim como Kelsen, também Bobbio (Cf. 1991) irá utilizar-

se da teoria kantiana para confecção do seu pensamento jus-

filosófico sobre o direito internacional. A reflexão de Norberto 
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Bobbio sobre o direito internacional está inserida na sua 

apreensão sobre o fenômeno da guerra na era nuclear, no contexto 

da “Guerra Fria” e do equilíbrio do terror – diante da permanente 

ameaça de eclosão de um conflito nuclear e do uso de armas de 

destruição em massa. Para Bobbio (Cf. 1965), nenhuma teoria 

tradicional é hoje capaz de justificar a guerra. As guerras do 

passado, por mais longas e cruéis que fossem, não eram capazes 

de pôr em perigo a própria sobrevivência da espécie humana 

como as guerras da nossa época. A guerra moderna é um 

fenômeno irracional e destrutivo, sem nenhuma vantagem 

material, civil ou técnico-científica, e desprovida de qualquer 

justificativa moral.  

Para Bobbio (Cf. 1965), também não tem sentido justificar 

moralmente a guerra como faz a teoria ético-teológica da “guerra 

justa” (bellum justum), que foi utilizada desde Agostinho (Cf. 

2000) para negar a validade do pacifismo e admitir como 

possíveis as finalidades éticas da guerra. Essa teoria não oferece 

hoje nenhum critério de avaliação moral dos eventos bélicos, nem 

é capaz de indicar o sujeito que pode julgar os erros e as razões 

dos beligerantes de um ponto de vista superior e imparcial. Em 

vez de “fazer vencer aquele que tem razão”, ela foi utilizada para 

“dar razão ao vencedor”.  A guerra é hoje a expressão conclamada 

da irracionalidade anárquica em que se encontram as relações 

entre os Estados soberanos e expressão da impotência das 

instituições internacionais (que, mesmo após os esforços das 

potências vencedoras da Segunda Grande Guerra, no sentido de 

dar vida a fortes poderes supranacionais para garantir uma paz 

estável e universal, ainda não alcançaram tal objetivo).  

É a partir desta constatação (a situação de anarquia e 

irracionalidade a que levou o equilíbrio entre as grandes 
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potências) que Bobbio traça o seu projeto denominado “pacifismo 

jurídico”, que tem como objetivo principal a conquista da paz 

mundial através de uma reforma do direito e das instituições 

internacionais por meio da instituição de um Estado mundial ou 

Superestado, único e universal acima de todos os Estados 

existentes, que monopolize o uso da força no plano internacional 

como uma autoridade superior capaz de decidir quem tem razão 

e quem está errado e de impor a própria decisão com força. A sua 

institucionalização ocorreria a partir da adoção do modelo da 

“analogia doméstica”, ou seja, da mesma forma como os 

indivíduos renunciaram ao uso individual da força atribuindo-a 

ao uso exclusivo do Estado nacional, também o pluralismo dos 

centros de poder estatais cederiam cada um o seu poder soberano 

a um órgão novo e supremo, que deverá ter o mesmo monopólio 

da força em relação aos Estados como o Estado tem em relação 

aos indivíduos (Cf. BOBBIO, 1991, p. 80-1).  

Desse modo, surgiria uma nova ordem mundial mais 

pacífica derivada de novas instituições que superariam os Estados 

soberanos e atribuiriam poderes de intervenção político-militar a 

uma autoridade central de caráter supranacional. Para Bobbio (Cf. 

1991), a organização das Nações Unidas representaria uma 

antecipação desse projeto, como resultado de um verdadeiro 

“pacto social” (pactum societatis) mesmo sem a submissão dos 

Estados contraentes a um poder comum com poder de coerção 

(pactum subjectionis). Sua criação representa um passo à frente 

em relação à precedente Sociedade das Nações devido à “efetiva 

universalidade do pacto”, à atribuição ao Conselho de Segurança 

(artigos 42 e 43 da Carta) de ter o poder de empreender todas as 

ações precisas para o restabelecimento da paz e à sua “inspiração 

democrática”, já que no seu interior foi previsto o instituto 
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característico de cada sociedade democrática – a Assembleia, 

onde os Estados estão representados em pé de igualdade e as 

decisões são tomadas pela maioria. Mas, segundo ele, esse 

processo de democratização permanecerá incompleto enquanto 

coexistir, no interior das organizações internacionais, o velho 

princípio da soberania dos Estados e a nova tendência a dar vida 

a um “forte poder comum”.  

 

1.5  A retomada habermasiana do projeto de constitucionalização do 

direito internacional 

 

Habermas também irá retomar o projeto kantiano. Em 1995, 

na celebração do bicentenário da obra Paz Perpétua, ele procurou 

destacar a atualidade desse projeto, defendendo uma série de 

propostas no sentido de tornar juridicamente operante uma 

organização supranacional promovedora da paz, dos direitos 

humanos e da democracia. Como vimos em sua obra À Paz 

Perpétua Kant acrescenta à teoria do direito público internacional 

uma terceira dimensão, o “direito cosmopolita”. Com o direito 

cosmopolita, propõe uma condição jurídica global onde os povos 

devem eliminar as guerras de modo definitivo, estabelecer a 

democracia em nível planetário e respeitar os direitos 

fundamentais dos indivíduos. Com o distanciamento histórico de 

200 anos e não recorrendo mais aos conceitos do direito racional 

utilizados por Kant, Habermas reformula o ideal cosmopolita 

kantiano tendo em vista a situação mundial contemporânea (Cf. 

HABERMAS, 1996).  

De acordo com Habermas (Cf. 1996), o objetivo da 

almejada “condição jurídica” entre os povos, proposta por Kant 

(Cf. 1993) no encerramento da Doutrina do direito, é a 
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eliminação da guerra: a guerra restrita, institucionalizada no 

sistema das potências internacionais, no âmbito do “direito das 

gentes”, como um instrumento legítimo para a solução de 

conflitos. Os tratados põem fim às guerras particulares definindo 

a situação efêmera de paz. Com a Paz Perpétua (Cf. 1989), Kant 

pretende estabelecer uma aliança de paz que pretende encerrar 

todas as guerras para todo o sempre, suprimindo todos os males 

por ela ocasionados: desse modo, a paz é circunscrita da mesma 

maneira que a própria guerra. O direito “à guerra” (jusad bellum) 

não é direito algum, já que é apenas a expressão do livre-arbítrio, 

concedido aos sujeitos do direito internacional de agirem na 

condição extralegal (condição natural). 

Em Kant (Cf. 1989), a paz perpétua é apenas um sintoma 

da condição cosmopolita, conceituada juridicamente. Ao fazer a 

distinção entre direito cosmopolita (ius cosmopoliticum) e direito 

internacional clássico (ius gentium), Kant enfatiza que enquanto 

o direito das gentes tem vigência apenas peremptória (devido a 

ser um direito em condição natural), o direito cosmopolita procura 

acabar definitivamente com a condição natural (como o direito 

sancionado na forma estatal). Habermas confirma a postura 

kantiana anterior à Paz perpétua. Segundo Habermas, Kant ainda 

afirmava, em um tratado publicado apenas dois anos antes da Paz 

perpétua, que a condição cosmopolita só seria possível por meio 

de um direito internacional baseado em leis públicas dotadas de 

poder às quais cada Estado tivesse de se submeter – já que uma 

paz geral e duradoura, através de um equilíbrio das potências na 

Europa, é uma quimera. Mas, posteriormente, Kant passará a 

distinguir entre “Estado das nações” (ideia anterior) e “liga das 

nações” (ideia que passará a defender). A partir daí, Kant irá 

afirmar que a condição “cosmopolita” deve ser distinta da 
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condição jurídica atinente ao interior de cada Estado: nela, os 

Estados devem manter sua independência em relação a um poder 

superior que possa coibir-lhes a agir juridicamente. Embora 

renunciando à guerra como instrumento legítimo para a solução 

dos conflitos internacionais, tais Estados devem, no entanto, 

manter intacta a sua soberania. No lugar de uma “república 

mundial” Kant passará a defender a ideia de uma “aliança” que 

refuta a guerra. Tal aliança surge dos atos soberanos de vontade 

expressos em contratos do direito internacional, eles não 

fundamentam quaisquer postulações legais a que os membros 

possam recorrer – apenas unem tais Estados em torno de uma 

aliança perdurável (“uma associação duradouramente livre”), 

comparável a um “congresso estatal permanente” (Cf. 

HABERMAS, 1996, p.196).  

Para Habermas, a construção teórica kantiana da “liga das 

nações” é paradoxal, já que, por “congresso”, Kant entende 

apenas um “agrupamento arbitrário” de diversos Estados, 

dissolúvel a qualquer tempo, e não uma “união” que se funda 

sobre uma constituição estatal. Kant não foi capaz de explicar 

como é possível a garantia de permanência dessa união, capaz de 

harmonizar os conflitos internacionais, sem a obrigação jurídica 

de uma constituição. E, embora Kant fale em uma federação de 

Estados que fomente uma paz duradoura, distinta de alianças 

passageiras, ele defende a necessidade de preservação da 

soberania dos Estados membros, fazendo com que a resolução dos 

conflitos internacionais sem o apelo à guerra dependa apenas de 

um sentimento comum em prol desse fim almejado, mas não 

expresso mediante um processo. Para Habermas, é preciso que os 

Estados sejam obrigados a agir em conjunto no plano 

internacional. Sem esse “momento da obrigação” o congresso de 
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Estados não pode se tornar “permanente”, nem a associação 

voluntária pode se firmar como duradoura: ela irá permanecer 

atrelada a constelações de interesses instáveis e acabará por decair 

(como aconteceu com a Liga das Nações). Para Habermas, o 

explícito erro de Kant está em não fixar-se em uma obrigação 

jurídica estabelecida entre os Estados: Kant não entende a liga das 

nações concebida como uma organização com unidades 

coordenadas, com qualidade estatal e autoridade coercitiva, e sim 

como uma união moral dos governos entre si (Cf. HABERMAS, 

1996, p. 196-7). 

Para Habermas (Cf. 1996), embora Kant perceba tal 

problema, ele o encobre utilizando-se de um apelo à razão; mas 

ele sabia que uma aliança permanente precisava ser firmada em 

termos jurídicos – e não em um evento moral – carecendo de 

qualidades de uma boa “constituição de Estado” que, inclusive, 

poderia estimular a formação moral daqueles que a ela se 

submetem.  A reserva kantiana quanto ao projeto de uma 

comunidade constitucional dos povos é entendível, levando-se 

em conta o fato de que na sua época o Estado democrático de 

direito recém-nascido das Revoluções Americana e Francesa 

ainda era exceção, e não a regra7. 

Diante do contexto vivenciado por Kant, a perspectiva de 

uma constituição cosmopolita que não respeite a soberania dos 

Estados surge como algo irreal. Do mesmo modo que o próprio 

                                                 
7 Na época de Kant o sistema das potências funcionava sob o pressuposto de 

que apenas Estados soberanos podiam ser sujeitos do direito internacional. 

Soberano era o Estado capaz de afirmar sua independência na arena 

internacional (soberania externa) e de preservar a tranquilidade e a ordem no 

próprio país (soberania interna). Nesse contexto, a razão de Estado é definida 

por princípios de uma política de poder prudente, que inclui guerras 

delimitadas, e na qual a política interna fica sob o primado da política externa. 
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Kant (Cf. 1989) percebe a impossibilidade de uma “monarquia 

universal”, por considerar que tal condução teria por 

consequência o “mais terrível despotismo”, Habermas (Cf. 1996) 

também sustenta igualmente a dificuldade de se acreditar, na 

época de Kant, em uma motivação moral para a criação e 

manutenção de uma federação de Estados livres e comprometidos 

em uma política conjunta de poder.  

Diante dos perigos advindos com a globalização 

(desequilíbrios ecológicos, de assimetrias do bem-estar e do 

poder econômico, das tecnologias pesadas, do comércio de armas, 

do terrorismo, da criminalidade ligada às drogas etc.), a sociedade 

mundial é obrigada a se integrar em uma “comunidade 

involuntária de risco”. A resolução dos problemas advindos com 

a globalização precisa levar em conta variáveis importantes, tais 

como: a composição do Conselho de Segurança (unido em torno 

de um objetivo único), a mobilização política dos Estados, a 

formação de regimes regionais (propiciando alicerces efetivos à 

Organização Mundial) e a incitação a um comércio coordenado 

em nível global. Enfim, a temática da constitucionalização do 

direito internacional mais uma vez volta à tona. 

 

1.6  A retomada contemporânea acerca do Constitucionalismo Jurídico 

Global 

 

O debate sobre a constitucionalização do direito 

internacional foi intenso na última década; havendo uma 

diversidade de abordagens sobre o assunto, não necessariamente 

restrito ao âmbito apenas filosófico: as abordagens vão desde a 

concepção de um constitucionalismo internacional como 

fragmentos constitucionais que impediriam a existência de uma 
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constituição global e em que o direito internacional constitucional 

seria apenas um conjunto de normas para regular os conflitos 

interconstitucionais até a de um projeto de uma constituição 

formal para a comunidade internacional. As obras publicadas nos 

últimos anos mostram o desenvolvimento desta questão. É o que 

veremos com a análise dos trabalhos de intelectuais como 

Gutiérrez, Tomuschat, Fassbender, Peters, Aznar, Klabbers, 

Ulfstein e Schwöbel. 

 

1.6.1 Gutiérrez, Tomuschat, Fassbender, Peters e Aznar: A 

Constitucionalização da Comunidade Internacional8 

 

No capítulo “Da constituição do Estado ao Direito 

constitucional para a Comunidade Internacional” (Cf. PETERS et 

al., 2010, p. 15-91), Gutiérrez entende que seria possível um 

direito constitucional para a comunidade internacional, já que o 

constitucionalismo tem por objeto a sociedade e não 

necessariamente a constituição de um Estado. A 

internacionalização e europeização dos Estados fez com que suas 

funções tradicionais fossem transformadas, por isso, seria mister 

elaborar uma nova noção de constituição que respondesse às 

necessidades do novo contexto. Para Gutiérrez, mesmo que seja 

difícil identificar uma constituição europeia, isto não impediria 

falar de um Direito constitucional europeu, como uma disciplina 

autônoma, apoiada em uma teoria dos princípios do Direito 

europeu. O mesmo se pode dizer da comunidade internacional e 

da constitucionalização do Direito internacional: não existe uma 

constituição internacional em sentido tradicional, apenas 

                                                 
8Esta obra (Cf. PETERS et al., 2010) inclui, além dos trabalhos de Gutiérrez, 

Peters e Aznar (editores), também os de Tomuschat, Fassbender e Walter. 
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processos de constitucionalização que se apoiam em uma 

concreta concepção do constitucionalismo. Por isso, o direito 

constitucional da comunidade internacional, que se postula como 

complemento do estatal, no momento é apenas parcial e 

fragmentário, carece de complemento dos elementos 

constitucionais preservados nos Estados.  Para Gutiérrez, 

portanto, é possível falar de constitucionalismo internacional, 

referido ao exercício do poder público na comunidade 

internacional, porque não existe um vínculo obrigatório que o 

ligue exclusivamente ao Estado.  

No capítulo “A Comunidade Internacional” (Cf. Id., p. 93-

119), Tomuschat considera a comunidade internacional como o 

ponto de partida do constitucionalismo internacional. Para ele, a 

comunidade internacional é a base social na qual se colocam os 

problemas básicos relativos ao exercício e institucionalização do 

poder público, a proteção dos direitos humanos, a autonomia e a 

unidade do Direito internacional. Conforme Tomuschat, embora 

não se possa comparar a comunidade internacional com uma 

entidade estatal, é possível prever em que medida ela desempenha 

as três funções fundamentais de uma comunidade pública: a 

função normativa, a executiva e a de resolução de controvérsias. 

Tomuschat percebe, porém, que há limitações nas fontes 

tradicionais do Direito internacional para criar normas universais 

para toda a comunidade internacional, e que a comunidade 

internacional não se encontra devidamente institucionalizada para 

a defesa do interesse comum e resolução dos problemas que 

atingem a todos, cabendo aos Estados particulares agirem como 

garantidores do interesse público.  

No capítulo “A proteção dos direitos humanos como 

conteúdo material do bem comum internacional” (Cf. Ibid., p. 
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121-172), Fassbender considera que a finalidade do 

constitucionalismo internacional é investigar como o atual 

ordenamento jurídico internacional pode proteger o bem comum 

internacional. Segundo ele, o direito internacional evoluiu, após 

as duas guerras mundiais, de um direito que estava apenas ao 

serviço dos interesses estatais para um direito internacional de 

cooperação que incorpora normas substantivas em questões vitais 

de interesse comum para o desenvolvimento de uma comunidade 

internacional e para o bem-estar individual dos cidadãos de seus 

Estados membros9. A comunidade internacional, afirma, não é 

apenas uma soma de interesses estatais, mas, uma entidade com 

personalidade jurídica própria. Para ele, o próximo passo consiste 

em criar um direito constitucional internacional com normas 

hierarquicamente superiores às estatais e independentes da sua 

vontade. Tais normas têm por conteúdo a proteção do bem 

comum e visam à proteção da pessoa individual (dignidade 

humana) e são vinculantes para todos os Estados, já que são 

compartilhadas universalmente. Para ele, estas normas devem se 

limitar aos elementos essenciais que protegem valores 

irrenunciáveis como a paz, os direitos humanos e o meio 

ambiente.  

No capítulo “Constitucionalismo compensatório: as 

funções e o potencial das normas e estruturas constitucionais” 

(Cf. Ibid, p. 207-261), Peters afirma que, como consequência da 

                                                 
9
Segundo Fassbender (Cf. Ibid., 2010), o preâmbulo e o art. 1 da Carta das 

Nações Unidas expressariam os valores que são do interesse comum de todos. 

Os autores da escola da comunidade internacional (especialmente H. Mosler, 

Ch. Tomuschat, B. Simma) também irão reforçar esta tese, afirmando que a 

comunidade internacional é defensora dos valores fundamentais que 

constituem o bem comum e que são imprescindíveis para a sobrevivência da 

humanidade.  
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globalização, a governança (o processo de regulação e proteção 

do interesse público) passa a ser exercida por instituições públicas 

e privadas que estão para além dos confins constitucionais do 

Estado: as constituições estatais, segundo ela, não conseguem 

mais regular todo o conjunto de matérias que tal governança 

alcança porque esta se fez global; por isso, seria mister uma 

constitucionalização compensatória no plano internacional. A 

constitucionalização seria, segundo ela, o processo de 

emergência, criação e identificação de elementos constitucionais 

na ordem jurídica internacional. Processo este que pode ser 

explicado por um conjunto de fenômenos que já estão sendo 

produzidos pela comunidade internacional, tais como: o 

surgimento de novas formas de legitimação do sistema jurídico 

internacional, diferentes dos tradicionais (os direitos humanos, a 

segurança humana, o interesse comum global); a criação de 

normas de interesse global; a busca pela legitimação da 

democracia e dos direitos humanos no plano internacional; a 

interrelação e complementariedade, cada vez maior, entre direito 

internacional (constitucional) e direito (constitucional) nacional 

etc. Embora, este processo coexista com outras tendências 

antagônicas como a fragmentação social (criação de regimes 

setoriais), a hegemonia dos Estados Unidos etc. 

O objetivo do constitucionalismo, para Peters, não é a 

criação de um Estado ou governo mundial centralizado (Cf. Ibid., 

p. 256-261). O constitucionalismo, além de ser uma corrente de 

pensamento é também, conforme Peters, uma agenda política que 

procura aplicar princípios constitucionais como o estado de 

direito, a proteção dos direitos humanos e a democracia ao âmbito 

jurídico internacional para torná-lo mais efetivo. Peters defende, 

porém, que a constitucionalização do direito internacional deve 
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ter um alcance limitado à proteção de valores básicos e 

complementada por uma rede constitucional transnacional 

formada por elementos fragmentários de direito internacional e 

do direito constitucional nacional aplicáveis a setores 

específicos10. 

No último capítulo da obra, “Em torno à unidade sistêmica 

do Direito internacional” (Ibid., p. 263-311), Aznar compreende 

a unidade do sistema jurídico como um desafio, já que a 

globalização teria proporcionado uma setorialização e 

fragmentação do direito internacional, claramente mostrada pelas 

divergências de pronunciamentos entre os tribunais 

internacionais e regimes normativos particulares. Sua defesa da 

unidade sistêmica do direito público internacional leva em 

consideração os três argumentos seguintes: o de que a unidade 

sistêmica é necessária porque oferece um mínimo de segurança 

jurídica e se opõe à desregulação de certos setores do 

ordenamento jurídico; ou, porque sempre é possível recorrer ao 

regime geral seja no caso das normas primárias ou secundárias; e, 

enfim, devido à porosidade do sistema, facilitada pelas normas 

internacionais que estabelecem ligações ou referências entre elas, 

facilitando a integração normativa e a unidade sistêmica. 

 

                                                 
10 Para Peters, embora a Carta da ONU não possa ser considerada uma 

constituição formal da comunidade internacional; após 1945, se produz um 

gradual desenvolvimento de um direito constitucional internacional, 

produzindo uma rede constitucional transnacional formada por elementos 

fragmentários do direito internacional constitucional e do direito constitucional 

nacional que são aplicáveis a determinados setores, tais como os direitos 

humanos ou o comércio. 
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1.6.2 Klabbers e Peters: A Constitucionalização do Direito 

Internacional11 

 

De acordo Klabbers, a constitucionalização do direito 

internacional seria uma resposta à fragmentação, à pluralização, 

à verticalização e à privatização produzida tanto nas sociedades 

internas como na comunidade internacional (Id., p. 11-19). Sendo 

assim, a constitucionalização responderia: à fragmentação por 

meio de uma gestão técnico-jurídica e da promessa de unidade da 

ordem global; à pluralização através de uma ordem constitucional 

global com um centro de autoridade; à verticalização por meio da 

unidade e ordem entre normas; e à privatização, delimitando uma 

esfera pública protegida dos interesses do mercado global. Enfim, 

a constitucionalização não seria apenas uma juridificação das 

relações internacionais: ela proporcionaria unidade e 

verticalização ao sistema jurídico internacional, além da defesa 

do seu pluralismo e legitimidade.  

Para Klabbers, a constitucionalização vai muito além de 

uma mera juridificação porque cria autoridades públicas e limita 

o seu poder, estabelece procedimentos para as instituições de 

governança e uma constituição que identifica quem é a 

comunidade política. Para ela, deve haver no constitucionalismo 

internacional uma pluralidade de atores participantes e um 

pluralismo normativo (diferentes sistemas normativos onde não 

há um controle centralizado vertical, mas predomina uma ordem 

consensual). Esse constitucionalismo também deve levar em 

conta as formas de se conseguir a legitimidade das regras e 

                                                 
11

A obra (Cf. KLABBERS et al., 2009) enfatiza que a constitucionalização do 

direito internacional não existe apenas enquanto postulação teórica: ela já está 

em processo. 
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instituições internacionais assim como quem e como se outorga 

essa legitimidade. 

Para Peters (Cf. Ibid., p. 153-177), levando-se em conta a 

proximidade, objetivos comuns e integração já se pode considerar 

a comunidade internacional como uma comunidade 

constitucional: ela é uma comunidade jurídica porque está regida 

pelo direito e também é constitucional porque evoca o princípio 

da democracia. Ela também deixa para trás a ideia de que os 

Estados soberanos são a única fonte das normas internacionais, 

colocando no lugar da soberania a humanidade como fonte 

última. Desse modo, as pessoas naturais se tornariam as pessoas 

jurídicas internacionais primárias e membros primários da 

comunidade constitucional global: elas teriam o direito subjetivo 

e/ou humano a ter personalidade jurídica internacional, 

implicando, com isso, no direito de participar dos processos de 

criação de normas internacionais e de execução individual do 

direito internacional tanto no plano internacional como interno, 

no direito a que Estados e outros atores privados respeitem seus 

direitos humanos e na possibilidade de exigir responsabilidade 

internacional por violações humanitárias.  

Para Peters (Ibid., p. 178-201), no atual processo de 

transformação de um indivíduo que é sujeito de direito 

internacional para um que é cidadão internacional,os Estados 

ainda continuam sendo os sujeitos jurídicos mais poderosos da 

comunidade internacional, embora não possam mais manter-se 

em uma concepção restritiva do direito internacional como um 

direito exclusivamente interestatal. Para ela, a soberania deve 

estar dentro dos confins do direito, seu exercício exige 

responsabilidade: esse processo em marcha, de um exercício 

responsável da soberania, é fundamental para transformação do 
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direito internacional em um sistema constitucionalizado. Embora 

o Estado ainda continue proporcionando bens públicos 

(segurança, paz, liberdade, bem-estar, crescimento econômico 

etc.), ele perdeu o monopólio. Apesar das suas funções estarem 

se transformando, o Estado ainda continua tendo um papel 

fundamental para a legitimação da criação e aplicação das normas 

internacionais: apenas ele pode criar o direito internacional 

formal e assumir o papel de intermediário na criação de normas 

propostas por atores não estatais. Para Peters, com a 

constitucionalização do direito internacional as funções do Estado 

relativas à execução do direito internacional estão se 

transformando: com isso, os Estados deixam de ser vistos como 

fins em si mesmos para se transformarem em instrumentos a 

serviço dos direitos e necessidades dos indivíduos.  

E já que um dos principais objetivos da 

constitucionalização é a institucionalização, regulação e limitação 

do exercício do poder público e que a questão da legitimidade do 

poder é essencial na relação entre direito e política é mister a 

exigência de mecanismos de democráticos no processo de 

constitucionalização do direito global. Para Peters, o 

constitucionalismo global exige mecanismos democráticos duais, 

onde Estados e cidadãos participam: para ela, uma ordem mundial 

democrática exige que exista democracia tanto no interior dos 

Estados que dela participam assim como entre e acima deles. 

Sendo assim, deve haver duas vias para a existência de uma 

verdadeira democracia ou constitucionalismo legítimo: uma via 

estatalista, na qual os Estados devem continuar exercendo a sua 

função de mediadores democráticos de seus cidadãos e 

promotores de bens globais como a democracia, os direitos 

humanos, a paz, o desenvolvimento, e, uma via individualista, 
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onde é permitida a ação democrática direta dos indivíduos e das 

organizações da sociedade civil na governança internacional. 

Peters defende a ideia de uma “cidadania transnacional”, na qual 

as funções políticas desempenhadas pelas pessoas naturais, desde 

seu município, região e país, podem ser também desempenhadas 

no plano internacional com o mesmo “espírito de cidadania”, de 

modo que os indivíduos devem ter uma relação democrática não 

apenas com o seu país natal, mas também com outros Estados e 

organizações internacionais (Cf. Ibid., pp. 263-300). 

 

1.6.3 Schwöbel: o constitucionalismo global em uma perspectiva legal 

internacional 

 

Em Global Constitutionalism in International Legal 

Perspective (Cf. 2011), Schwöbel identifica quatro dimensões do 

constitucionalismo internacional: o constitucionalismo social, o 

constitucionalismo institucional, o constitucionalismo normativo 

e o constitucionalismo analógico12.  

1. O constitucionalismo social vincula o constitucionalismo 

global à existência de uma ordem social internacional, e considera 

a constituição global como um marco da nova ordem 

internacional que teria a função de regular o comportamento 

social (Cf. Ibid., p. 21). Schwöbel distingue duas versões dessa 

                                                 
12Para ela, todas essas dimensões compartilham os elementos chaves do 

constitucionalismo democrático liberal. Schwöbel desconstrói a aspiração de 

neutralidade e universalidade do constitucionalismo internacional e identifica-

o como um instrumento da ideologia liberal-democrática aplicada ao direito 

internacional e às relações internacionais. Mas, apesar das suas limitações ela 

não abandona este projeto. Como veremos adiante, ela irá sugerir como 

resposta a tais limitações o seu projeto de um“constitucionalismo orgânico 

global”. 
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dimensão: a) a escola da comunidade internacional que enfatiza 

que ocorreu uma evolução no direito internacional, passando de 

um sistema centrado na soberania para um sistema baseado em 

valores ou no indivíduo, um sistema mais integrado e baseado em 

normas imperativas. Tal evolução deu origem a uma comunidade 

jurídica internacional, regulada por uma constituição 

internacional: a Carta das Nações Unidas; e, b) a versão que 

considera que o fundamento do constitucionalismo e do direito 

global está na própria sociedade civil global, tendo o Estado 

perdido a sua centralidade.  

2. O constitucionalismo institucional procura identificar o 

poder no plano internacional e legitimá-lo através de sua 

institucionalização (Ibid., p. 34). Segundo Schwöbel, há três tipos 

de constitucionalismo institucional: a) o constitucionalismo 

representado por uma ordem constitucional de governança 

global13, que não é exercida nem por um governo nacional nem 

internacional: esta perspectiva defende uma forma de 

constitucionalismo global multinível e multidimensional, com a 

existência de uma rede de constituições que se misturam entre os 

ordenamentos jurídicos domésticos e o internacional; b) o 

constitucionalismo representado pelas Nações Unidas, que 

defende a Carta das Nações Unidas (Cf. art. 103) como uma 

constituição global, devido ao seu desenho institucional e aos seus 

princípios substantivos de caráter constitucional que gozam de 

supremacia sobre outras normas; e, o constitucionalismo 

representado pelo microconstitucionalismo, que defende que os 

tratados constitutivos das organizações internacionais, como é o 

caso da Organização Mundial do Comércio (OMC), podem ser 

                                                 
13 A governança aqui é entendida como um processo de regulação e ordenação 

das questões relativas ao poder público. 
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considerados a sua própria constituição, dando origem, no direito 

internacional, a numerosos subsistemas fragmentados e 

especializados. 

3. O constitucionalismo normativo engloba todos os 

elementos do constitucionalismo global e realça a existência de 

normas de categoria superior que transformaram o paradigma do 

direito internacional. Destaca a evolução de um direito firmado 

no consentimento dos Estados para um direito determinado por 

certos valores morais globais que se incorporaram ao 

ordenamento jurídico internacional através de normas de 

interesse público ou de normas da comunidade internacional. 

Schwöbel divide o constitucionalismo normativo em três grupos 

(Cf. Ibid., p. 35-43): os que defendem o direito global a partir de 

uma visão cosmopolita de cunho kantiano, de uma ordem 

juspolítica de caráter universal que vai mais além do direito 

internacional existente; aqueles que clamam por uma ordem 

hierárquica e constitucional de direito internacional, integrado 

por normas substantivas e procedimentais verticais, cuja 

legitimidade está para além dos Estados nacionais; e, aqueles que 

sugerem a existência de certas normas fundamentais e objetivas 

que agregariam valores centrais da sociedade internacional e que 

seriam aplicáveis a todos os membros da comunidade 

internacional, independentemente de sua soberania. 

4. O constitucionalismo analógico, segundo Schwöbel, 

ressalta as semelhanças entre as características do âmbito 

internacional com as ordens constitucionais regionais ou estatais. 

Uma das correntes, ressaltadas por Schwöbel, concebe o 

constitucionalismo internacional como metanormas, e afirma que 

sua função é estrutural: de construir o direito internacional como 

sistema jurídico unitário. E, como são normas de caráter 
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constitucional, têm o objetivo de regular como as outras normas 

foram criadas, como elas entraram em vigor, como foram 

implementadas e quem tem competência para resolver as 

controvérsias que surgem, em caso de discrepâncias entre 

normas. Tais normas – de caráter formal, procedimental ou 

mesmo substantivo – vinculariam os Estados ao seu comando e 

constituiriam a constituição da comunidade internacional. Outra 

corrente do constitucionalismo analógico compara as 

semelhantes características do constitucionalismo europeu com o 

constitucionalismo internacional: ambos são multiníveis, levam 

em consideração o princípio de subsidiariedade, a proteção de 

direitos individuais e a questão da sua própria legitimidade, entre 

outros fatores (Cf. Ibid., p. 43-46). 

Para Schwöbel, os temas centrais do constitucionalismo 

global são (Cf. Ibid., pp. 109-125): a) a limitação do poder por 

meio da participação em estruturas democráticas e da prestação 

de contas; b) a institucionalização do poder no plano internacional 

que exige, além da prestação de contas, que as estruturas políticas 

sejam capazes de criar normas para o bem comum e interesse 

público, e que tais estruturas levem em conta a separação entre 

esfera privada e pública e localize a política nesta última esfera; 

c) o estabelecimento de um ideal de “vida boa” ou de “valores 

comuns” (idealismo social) que devem ser reconhecidos e 

protegidos pela comunidade internacional e incorporados à 

constituição global como princípios constitucionais 

fundamentais; d) o desenvolvimento normativo continuado do 

ordenamento jurídico internacional em um movimento 

progressivo sistêmico até tornar-se uma constituição; e) a 

proteção dos direitos individuais: considerado o melhor meio para 

proteger a existência e os interesses do indivíduo e da sociedade.  
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Para Schwöbel, apesar das limitações, o projeto 

constitucionalista global não deve ser abandonado por ser capaz 

de racionalizar uma nova atribuição do poder na esfera 

internacional, devido à defesa do potencial jurídico de regular a 

vida social na esfera internacional e por buscar a legitimação do 

direito internacional. Para ela, é mister que o projeto 

constitucionalista seja reorientado criticamente. E para tal fim, 

propõe o “constitucionalismo orgânico global” como uma 

dimensão instrumental de caráter emancipatório que, através da 

comunicação e participação dos indivíduos nos debates públicos, 

cria um espaço social para o exercício da vida política (Cf. Ibid., 

p. 135-175). 

Para Schwöbel (Cf. Ibid., p. 148-165), portanto, o 

constitucionalismo global deve ser entendido como um processo 

em marcha que não aspira a nenhuma forma específica de 

constituição. Sua linguagem deve permitir a participação de todos 

os interessados (maiorias e minorias). Seu discurso deve ser 

politizado: ele não deve ser considerado nem neutro, nem pré-

político. Isto significa que a participação deve ser estendida a 

todos os interesses e identidades, rechaçando-se assim a 

priorização de valores pré-políticos presentes na esfera 

internacional, o que suscita problemas de legitimidade.Ele deve 

constituir-se como “um universal negativo” não possuindo um 

conteúdo prefixado, nem valores predeterminados, nem está 

baseado em princípios comuns, mas, “um espaço vazio”, que tem 

caráter apenas indicativo.Além do mais, ele deve ser considerado 

um discurso dirigido ao futuro que será construído não entorno de 
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uma constituição global, mas, do constitucionalismo considerado 

como um processo em marcha (Cf. Ibid., p. 540-552)14. 

 

1.7  Perspectivas diversas de constitucionalização do direito 

internacional 

 

Na subseção anterior, vimos que é mister levar em conta 

diversos discursos acerca da temática da constitucionalização do 

direito internacional, para nos situarmos acerca dos diferentes 

modos de compreensão da questão, antes de tratarmos de modo 

mais específico sobre a temática do ponto de vista propriamente 

habermasiano, como faremos no próximo capítulo. O 

constitucionalismo, como uma conquista da modernidade, 

sempre foi acoplado ao modelo da organização política estatal. 

Mas, a ideia de constitucionalizar o direito internacional possui 

uma nova perspectiva de análise que está relacionada a 

fenômenos atuais que merecem destaque, tais como: a 

intensificação da sociedade mundial por meio da globalização, as 

deficiências do Estado no tratamento de temas que escapam aos 

limites de suas fronteiras e a ampliação e fragmentação do direito 

                                                 
14 Foi a crítica feita por Dunoff e Trachtman à obra The Constitutionalization 

of International Law, que levou Schwöbel a reorientar a discussão a partir da 

sua concepção de um “Constitucionalismo Global Orgânico”. Para Dunoff e 

Trachtman, a obra emprega uma concepção heroica do poder do direito, por 

considerar que a constitucionalização seria capaz de resolver todos os 

problemas. A euforia causada com isso distorce a necessidade de esforços em 

vista de resultados concretos quanto aos direitos humanos e ao Estado de 

Direito. A obra minimiza o papel da política ao destacar que os resultados 

sociais podem ser alcançados apenas através da positivação das normas; que 

os indivíduos podem recorrer aos tribunais internacionais para pleitearem seus 

direitos, mas, que os juízes internacionais não têm legitimidade democrática 

(Cf. DUNOFF, J.; TRACHTMAN, J. 2010).   



63 | Habermas e a Constitucionalização do Direito Internacional 

 
 

internacional. A ligação dessa temática ao paradigma tradicional 

estatal pode levar à equivocada concepção de um “Estado 

mundial” ou mesmo à concepção kantiana de uma “república 

mundial”. Tal perspectiva não é estranha nem para o campo das 

relações internacionais, nem do direito internacional, nem para os 

constitucionalistas, nem para a filosofia. Do mesmo modo, 

estreitam-se as fronteiras entre Direito Constitucional e Direito 

Internacional, sendo possível, atualmente, tratar conjuntamente 

do direito constitucional internacional e do direito internacional 

constitucional.  

Embora o constitucionalismo, como uma nova forma de 

ordenação e fundamentação do poder político ou técnica de 

limitação do poder com fins garantísticos, corresponda a uma 

determinada forma de ruptura com poder político tradicional, 

pode-se observar a utilização da linguagem constitucional a partir 

dos anos 90 no cenário internacional no surgimento de tribunais 

internacionais, na revitalização de organizações internacionais, 

na compreensão da União Europeia em termos 

constitucionalistas, no desenvolvimento de valores fundamentais 

no direito internacional, nos tratados de fundação de organizações 

internacionais. O emprego dessa linguagem no campo 

internacional ocorre devido à tentativa de se explicar os 

desenvolvimentos no direito internacional com aspectos 

emprestados do constitucionalismo doméstico, com os propósitos 

de se manter na esfera do direito positivo e para contribuir para 

um projeto internacionalista de cunho normativo.  

O sistema internacional, que comumente depende para sua 

efetivação do consentimento de cada Estado soberano, passa 

atualmente para um sistema em que as regras fundamentais da 

comunidade jurídica internacional devem ser obedecidas 
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independentemente do assentimento estatal, pelo fato de que cada 

Estado é um membro dessa comunidade. O atual panorama 

mundial com múltiplas facetas deve incluir além dos Estados 

outros atores (as organizações intergovernamentais e não 

governamentais, as forças de mercado e os segmentos da 

sociedade civil) devido às dificuldades do Estado Nacional em 

lidar com problemas e situações que ultrapassam as suas 

fronteiras. Hoje, questões internacionais como terrorismo, crime 

organizado, direitos humanos, meio ambiente, finanças, 

comércio, etc. são objeto de esforço conjunto dos governos, 

através de redes transnacionais, em razão da intensa 

interdependência global. Se tradicionalmente a governança global 

resultava da persecução dos próprios interesses nacionais pelos 

Estados, atualmente é operacionalizada de forma descentralizada 

por juízes (globalização da jurisprudência ou 

“transjudicialismo”), reguladores e legisladores, assim como por 

meio de organizações não governamentais que atuam em temas 

específicos (Cf. SLAUGHTER, 2004). Como vimos, há diversas 

abordagens no meio acadêmico que apontam para uma 

constitucionalização do direito internacional. Além dos autores e 

obras, apresentadas na subseção anterior, convém citar aqui tais 

perspectivas de forma mais detalhada.  

A) O Projeto do Direito Administrativo Global – surge 

como resposta à expansão dos sistemas regulatórios globais, que 

se multiplicam nas diversas áreas e se desenvolvem em um 

âmbito supraestatal (Cf. CASSESE, 2005), ou seja, escapam ao 

controle do Estado e são reguladas em nível global, como a pesca, 

o meio ambiente (ex.: Organização Meteorológica Mundial, 

organismos encarregados da aplicação da Convenção das Nações 

Unidas sobre as Mudanças Climáticas e do Programa sobre o 
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Meio Ambiente das Nações Unidas), o domínio marinho (a 

Organização Marítima Internacional, a Autoridade Internacional 

dos Fundos Marinhos, o Tribunal Internacional do Direito do 

Mar), a navegação aérea e marítima, a agricultura, alimentos, os 

serviços postais, as telecomunicações, Internet, a propriedade 

intelectual, as fontes de energia, o domínio econômico e 

financeiro (ex. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial), 

etc.  

B) O Constitucionalismo Societal –Teubner elaborou essa 

teoria afirmando a existência de constituições globais civis 

autônomas que refletiriam a constitucionalização de uma 

multiplicidade de subsistemas autônomos da sociedade global 

(Cf. TEUBNER, 2004). Ele comenta a respeito de um 

ordenamento jurídico mundial além das ordens políticas nacional 

e internacional, cujos candidatos a esse direito mundial sem 

Estado seriam, inicialmente, ordenamentos jurídicos de empresas 

multinacionais, direito do trabalho, área de padronização técnica 

e do autocontrole profissional, direitos humanos, proteção 

ambiental e o mundo esportivo (as “constituições civis” da 

sociedade mundial). Essa perspectiva é decorrente de um 

policentrismo ocasionado pela globalização, envolvendo vários 

setores (político, econômico, ambiental, tecnológico, etc.), em 

que se articulam diversos subsistemas autônomos com a esfera 

internacional relacionados com outros subsistemas parciais 

globais. Para ele, a globalização não significa apenas capitalismo 

global, mas a realização em escala mundial da diferenciação 

funcional; a política internacional não pode abarcar uma 

constitucionalização de todo o conjunto da sociedade mundial, 

diante da necessidade normativa de espaços autônomos para a 

reflexão. Teubner entende que é possível uma autoconstituição 
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dos setores sociais globais, e que a sociedade mundial só pode ser 

constitucionalizada de forma fragmentária, em “constituições de 

âmbitos sociais setoriais”; um sistema jurídico global não seria 

unitário, mas fragmentado; não se deveria contar com uma 

integração das constituições civis parciais por uma constituição 

política de conjunto: o que ele defende é uma colisão de diversas 

constituições parciais que criam conexões em rede de 

constituições civis autônomas e limitadas a subsistemas 

específicos, aperfeiçoando-se como constituições civis fora da 

esfera política, e que não pretendem ser globais. 

C) O Transconstitucionalismo. Crítico quanto às 

concepções de constitucionalismo internacional, transnacional, 

supranacional, estatal ou local, Neves introduz o conceito de 

Transconstitucionalismo (Cf. NEVES, 2009). Para ele, no 

ambiente globalizado e multifacetado convivem os ordenamentos 

jurídicos nacionais e os diversos outros ordenamentos. Analisa os 

limites e possibilidades da existência de racionalidades 

transversais parciais tanto entre o sistema jurídico e outros 

sistemas sociais (constituições transversais) quanto entre ordens 

jurídicas no interior do direito como sistema funcional da 

sociedade mundial. Neves propõe a superação do conceito de 

acoplamento estrutural entre sistemas funcionais da sociedade 

moderna de Luhmann; para isso, utiliza o conceito de 

racionalidade transversal. Considera a Constituição de um Estado 

não só como acoplamento estrutural entre o sistema político e o 

sistema jurídico, mas também como instância da relação 

recíproca e duradoura de aprendizado e intercâmbio de 

experiências com as racionalidades particulares processadas na 

política e no direito, e que a constituição transversal pressupõe 

que a política e o direito se vinculem construtivamente no plano 



67 | Habermas e a Constitucionalização do Direito Internacional 

 
 

reflexivo, implicando observações recíprocas de segunda ordem. 

O transconstitucionalismo desvincula-se do conceito clássico de 

constituição circunscrito territorialmente a determinado Estado 

devido ao fato de muitas questões ou problemas de ordem 

constitucional ultrapassam as fronteiras do território estatal cujo 

direito constitucional se tornou muito limitado no tratamento 

dessas questões: as soluções para tais questões passam a exigir 

um entrelaçamento entre constituições.  

D) O Constitucionalismo Multinível – atribuído a Pernice 

(Cf. PERNICE, 2006), designa a experiência em curso na 

organização supranacional da União Europeia, e explica a 

interação entre o ordenamento jurídico dos Estados-membros e o 

Direito da União Europeia, em razão da configuração originada 

dos tratados de Amsterdã e Lisboa. Para ele, é irrelevante se a 

Europa tem uma Constituição: sendo a União Europeia um 

sistema de poder compartilhado entre os níveis de governança 

regional, nacional e supranacional, já disporia de uma 

“Constituição Multinível”, formada mediante a relação entre as 

Constituições dos Estados membros vinculados por um corpo 

constitucional complementar, consistente nos Tratados Europeus. 

Sua abordagem contratualista argumenta que se trata de um 

sistema de poderes divididos para enfrentar os desafios da 

globalização na era pós-nacional, coexistindo as constituições 

nacionais e o desenvolvimento progressivo de uma autoridade 

supranacional pública.  

E) A Constitucionalização no âmbito da OMC – 

Kadelbach e Kleinlein (Cf. 2008) identificam aspectos que podem 

sugerir uma constitucionalização na Organização Mundial do 

Comércio (OMC) quando regras econômicas internacionais de 

longo prazo restringem os interesses de curto prazo (seja de 
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particulares ou de servidores governamentais) determinadas 

disposições legislativas de organismos da OMC substituem as 

legislações nacionais. E, embora a OMC passe por um processo 

de juridificação, e não de constitucionalização, os critérios 

utilizados por ela são tomados do direito constitucional. E como 

a atuação dessa Organização pode proporcionar déficits 

democráticos, Petersmann (Cf. 2000) sugere que o seu órgão de 

Solução de Controvérsias (Panels) integre cláusulas e exceções 

gerais que levem em conta os direitos humanos, e que os tribunais 

nacionais apliquem as suas decisões como resultantes do direito 

fundamental ao livre comércio.  

F) O Constitucionalismo Compensatório em face da 

globalização.Para Peters (Cf. 2006; 2010), a antiga ideia de uma 

Constituição para a Comunidade Jurídica Internacional, pensada 

desde Verdross, merece ser reavaliada em face da globalização, 

compreendida como um processo crescente de interdependência 

global decorrente de problemas globais e deslocalizados, bem 

como pelo desenvolvimento de redes globais nas áreas da 

economia, da ciência, da política e do direito. Em decorrência, os 

Estados são destinados a processos de cooperação não só em 

relação a organizações internacionais, mas também em razão de 

tratados bilaterais e multilaterais. Ademais, migram para outros 

níveis as funções exercidas tradicionalmente pelas instâncias 

estatais como a segurança, a liberdade e a igualdade e, por outro 

lado, atores não estatais atuam nos Estados bem como 

transnacionalmente para lidar com temas antes circunscritos às 

fronteiras domésticas, inclusive nas áreas militar e policial, tão 

ligadas ao Estado. Esse conjunto de fatores ocasiona um processo 

de governança para além dos limites estatais para lidar com temas 

de interesse público. Pelo fato das constituições estatais não mais 
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darem conta de regular suficientemente a governança afetando 

desde o princípio democrático até o próprio direito e a segurança 

das pessoas, Peters propõe uma constitucionalização 

compensatória no plano internacional que teria por objetivo a 

preservação dos princípios do constitucionalismo.    

G) Outras escolas sobre o direito constitucional no plano 

do direito internacional. Fassbender (Cf. FASSBENDER, 2009, 

p. 27-51) identifica ainda algumas outras importantes escolas de 

pensamento que adotam o direito constitucional no plano do 

direito internacional: além da abordagem de Alfred Verdross e da 

doutrina da Comunidade Internacional ele aponta a abordagem da 

New Haven School (ou abordagem da Ciência Política com 

Myres McDougal e Michael Reisman) e a abordagem 

construtivista de Nicholas Onuf. Tais abordagens direcionam a 

discussão para a ideia de que a Carta da ONU seria considerada 

já em si um rudimento de uma Constituição para o direito 

internacional. Por se tratar de uma discussão muito abrangente e 

não ser o objeto central da nossa pesquisa não iremos nos alongar 

mais sobre o assunto, podendo o mesmo ser objeto de um maior 

aprofundamento futuro.  

 

1.8 Considerações finais sobre o capítulo 

 

Essas várias teorias levam em conta o fato que a realidade 

política e jurídica não se restringe mais à atuação global dos 

Estados Nacionais. As categorias de constituição e 

constitucionalismo sempre foram vinculadas ao modelo de 

organização política estatal, em que a soberania e a centralidade 

política encontram-se estabelecidas em determinado território, 

onde o poder é estruturado e limitado por uma constituição 
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nacional, cujo povo tem o status de cidadania com direitos e 

deveres sob o amparo dos direitos fundamentais. Mas, embora o 

constitucionalismo seja interligado ao modelo político do Estado-

nação, não implica necessariamente que ele não possa transcender 

às fronteiras estatais para tratar de outras possibilidades de 

organização político-jurídica da sociedade. Com a intensificação 

da globalização a estrutura política ligada ao modelo estatal se 

tornou deficiente em face do cenário mundial. A velocidade das 

comunicações e do fluxo de capital, o comércio internacional e os 

deslocamentos e circulação de bens e pessoas se expandem, 

observando-se uma porosidade dos limites entre os Estados 

Nacionais. A centralidade do poder político estatal é minimizada, 

devido ao compartilhamento com outros centros de decisão.  

Como dissemos antes, o desenvolvimento do 

constitucionalismo ocorreu dentro dos limites do modelo 

westfaliano de Estado. O direito internacional tinha como 

principal escopo a preservação da paz e da coexistência ente os 

Estados, respeitando o ideal de uma rígida soberania. 

Contrastando com a ordem jurídica hierarquizada do Estado 

nação, o campo internacional correspondia a um sistema 

descentralizado e menos institucionalizado, uma sociedade de 

justapostas soberanias em que a política internacional constituía 

prerrogativa do executivo, uma vez que o relacionamento 

interestatal era tido como uma ameaça à própria existência do 

Estado nação. Enquanto os preceitos do constitucionalismo 

circunscreviam-se ao Estado nação, o direito internacional 

permanecia numa esfera desconstitucionalizada e numa zona livre 

de moralidade, em que a realpolitik serve como pano de fundo. 

Durante o séc. XX, a ideia de coexistência entre os Estados ainda 

permanece fortalecida, mas, as transformações que estão 
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ocorrendo nesse âmbito mostram que as delimitações entre os 

âmbitos estatais e internacionais não são mais tão nítidas, 

evoluindo o direito internacional para a noção de cooperação 

entre os Estados.  

Vai se operando aos poucos, tanto uma internacionalização 

do direito constitucional doméstico como também uma 

constitucionalização do direito internacional, e crescendo em 

importância a participação de atores não estatais no cenário 

internacional (ONGs, corporações multinacionais etc.), assim 

como a consideração dos indivíduos como sujeitos de direito 

internacional, marcando uma etapa diferenciada, em que não se 

trata mais de uma sociedade entre os Estados, mas a formação de 

uma “comunidade” internacional ampliada. A 

constitucionalização do direito internacional passa a ser um 

contraponto à fragmentação da ordem jurídica internacional. O 

direito internacional é hoje descentralizado e compartimentado 

em áreas especializadas (direitos humanos, meio ambiente, 

comércio, direito penal internacional, etc.), possuindo tratados, 

princípios e instituições próprias e, por isso, gerando 

interpretações e soluções conflitantes tanto no âmbito dos 

tribunais internacionais, como entre estes e os tribunais nacionais. 

A constitucionalização do direito internacional poderia servir 

como resposta para dar coerência e estabilidade à fragmentação 

do direito internacional.   

A constitucionalização do direito internacional não surge 

apenas como uma ideia promovida por intelectuais no âmbito 

acadêmico, ela é também uma agenda política em que se pretende 

a aplicação de princípios constitucionais (estado de direito, 

proteção de direitos humanos, democracia) na esfera jurídica 

internacional, conquistas estas que estiveram ligadas ao âmbito 
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estatal, por isso, as analogias entre estes dois âmbitos são 

indispensáveis. Desse modo, a compreensão das características da 

ideia de constituição é um pressuposto necessário para o exame 

da possibilidade de sua transferência para o âmbito internacional.  

As constituições estatais aparecem como um conjunto de 

normas de organização e estruturação do governo e sua relação 

com os cidadãos, estabelecendo limites ao governo e garantias de 

direitos fundamentais para os cidadãos. As propriedades formais 

das constituições podem ser compreendidas como: a codificação 

em um único documento, a supremacia normativa, e o seu 

estabelecimento por intermédio de um "poder constituinte". Ao 

se transpor essas exigências formais para o plano internacional, 

surge então a proposta de que a Carta da ONU seja considerada 

um documento constitucional da “comunidade” internacional. 

Quanto à supremacia normativa, a Carta da ONU apresenta 

característica de norma superior15. Mas, não se constata a 

existência de “poder constituinte fundante” na esfera 

internacional.  

Cabe analisar, ainda, se podem ser identificadas, na esfera 

internacional, propriedades substanciais tradicionais das 

constituições (conteúdo e funções típicas de constituições). 

Embora se encontre elementos de estruturação, organização e 

institucionalização em sentido amplo, não são evidentes as 

características substanciais típicas das constituições (os valores 

da democracia, da separação de poderes e da rule of law), já que 

                                                 
15 Conferir o art. 103, o qual afirma que prevalecerão as obrigações assumidas 

na Carta em caso de conflito entre as obrigações dos Membros das Nações 

Unidas, em virtude da Carta e as obrigações decorrentes de qualquer outro 

acordo internacional.  
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não são universalmente aceitos; embora, os direitos humanos 

encontrem acolhida por grande parte dos Estados.   

A proposta de constitucionalização do direito internacional 

aponta para a consideração da “comunidade” internacional como 

uma comunidade jurídica cuja base de legitimação 

(tradicionalmente ligada à soberania dos Estados e ao seu efetivo 

exercício de poder) é direcionada para por outros parâmetros que 

levam em conta os interesses comuns globais. Desse modo, o 

ordenamento internacional muda com relação ao conceito de 

soberania, vinculando-o ao respeito aos direitos humanos ou à 

garantia da autonomia individual. Essa mudança, vê as esferas 

nacional e internacional não como separadas, mas, entrelaçadas. 

A constitucionalização no âmbito internacional, como 

vimos, possui uma agenda com perspectivas distintas de análise. 

Conforme Viviani (Cf. 2014, p. 205s), a perspectiva de uma 

“teoria forte” comporta a possibilidade de uma comunidade 

internacional que compartilhe determinados interesses ou possa 

se servir de valores que tenham uma tendência universalista; 

nesse sentido, o processo de internacionalização dos direitos 

humanos oferece subsídios para considerá-los potencialmente 

capazes de caracterizar uma base comum de valores para a 

“comunidade” internacional. O contexto dessa análise está 

imbricado na concepção de uma constituição para a comunidade 

internacional materializada na carta da ONU, ou seja, um corpo 

normativo fundamental com qualidade de uma Constituição 

Global.   

Uma contribuição introdutória significativa nesse sentido 

foi dada por Verdross e Simma (Cf. VERDROSS; 

SIMMA.1976). Para eles, embora no passado houvesse que se 

distinguir "direito internacional geral" do "direito" representado 
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pela Carta das Nações Unidas, porque esta seria destinada apenas 

a uma parte da comunidade; com a criação da ONU, quase todos 

os Estados reconhecem seus princípios fundamentais. Desse 

modo, a Carta das Nações Unidas passaria a se constituir em 

Constituição da comunidade universal dos Estados. A 

Constituição da Comunidade Internacional, que por um lado pode 

ser vista como um acordo entre Estados, compõe-se de regras de 

Direito Internacional que têm prevalência sobre as outras normas 

tanto para validá-las como por decorrência da lógica jurídica. 

Haveria uma aceitação crescente da concepção da Carta das 

Nações Unidas como Constituição da “Comunidade 

Internacional” e o reconhecimento de que as obrigações da Carta 

teriam prevalência sobre outros compromissos internacionais.  

Um outro fator importante nesse sentido é o 

reconhecimento universal dos direitos humanos – sua defesa 

como uma resposta às violações e arbitrariedades contra valores 

fundamentais aos seres humanos. Se, no âmbito interno, eles 

tiveram um notável desenvolvimento, embora a sua 

institucionalização tenha prevalecido apenas nos Estados 

constitucionais democráticos ocidentais; no âmbito externo, a sua 

força simbólica ainda é muito tímida. A questão da sua 

fundamentação ainda é uma tarefa difícil. Para Bobbio (Cf. 1992, 

p. 25-7), a questão central de nosso tempo quanto aos direitos 

humanos não é fundamentá-los, mas protegê-los. Antes da II 

Guerra Mundial, não havia um direito internacional dos direitos 

humanos. Com a criação da ONU, sua Carta passa a prevê 

dispositivos dirigidos à sua promoção e proteção universal. 

Desenvolve-se, então, um Sistema Internacional de Proteção dos 

Direitos Humanos, por intermédio de um sistema global e de 

sistemas regionais. O Sistema Global de Direitos Humanos tem a 
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ONU como protagonista principal, tendo como marco a 

Declaração dos Direitos Humanos, aprovada em 1948.  

A maioria dos Estados membros da ONU tem aderido aos 

diversos tratados e convenções pactuadas internacionalmente 

após a sua criação. Na operacionalização utilizada por ela para a 

implementação dos direitos humanos, além dos tratados e 

convenções, tem uma diversidade de organismos: além da 

Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, a Comissão 

de Direitos Humanos, comitês e grupos especializados; e agências 

especializadas, como a OIT e a UNESCO. A expansão e proteção 

também ocorreu com a criação de tribunais específicos para o 

julgamento dos conflitos de Ruanda e dos Bálcãs e, com o 

Estatuto de Roma, a criação do Tribunal Penal Internacional. 

Além da atuação, inclusive fiscalizatória, das organizações não 

governamentais.   

Além de um Sistema Global há diversos organismos 

regionais16 que se estruturam para a promoção e proteção dos 

                                                 
16 Complementando o Sistema Global, encontram-se os Sistemas Regionais de 

Direitos Humanos, compreendido o da Europa, o das Américas e o da África. 

O Sistema Europeu é organizado no âmbito do Conselho da Europa (CE) e 

possui 47 países membros, tendo como fundamento geral a Convenção para a 

Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (1950/1953). 

Em 1998 foi criada uma Corte única, com sede em Estrasburgo, na França.  O 

Sistema Interamericano, no âmbito da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), com 35 países membros, tem por estrutura a Corte (1979), sediada em 

San José, na Costa Rica, e a Comissão (1960, revisada em 1979), sediada em 

Washington, nos EUA. Possui como tratado geral de base a Carta da OEA 

(1948/51), lida conjuntamente com a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem (1948) e a Convenção Americana dos Direitos Humanos 

(1969/78). O Sistema Africano foi inserido a partir de 2002 no âmbito da União 

Africana (UA), cujos tratados gerais são a Carta Africana sobre os Direitos 

Humanos e dos Povos (1981/85) e o Protocolo à Carta Africana sobre os 

Direitos Humanos e dos Povos no estabelecimento da Corte Africana sobre os 

Direitos Humanos e dos Povos (1998/2004). A Corte de Direitos Humanos e 
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direitos humanos. A regionalização e a setorização têm 

contribuído para um processo de universalização dos direitos 

humanos. O uso da força para conter violações aos direitos 

humanos para ser legítimo deve passar por decisões coletivas no 

âmbito da Assembleia Geral da ONU, e não por um Conselho de 

Segurança restrito e que reflete apenas os interesses das potências 

membro. Sendo indispensável também a atuação conjunta de 

indivíduos, grupos e organizações não governamentais como 

partícipes na Assembleia Geral. O discurso em torno dos direitos 

humanos cada vez mais passa a fazer parte do cotidiano de 

diversas instituições nacionais e internacionais, havendo certo 

consenso quanto ao grau de importância de diversos direitos: a 

maioria dos Estados concordam que o genocídio, a discriminação 

racial, a prática de tortura, a recusa quanto ao reconhecimento ao 

direito de autodeterminação são inaceitáveis, o que leva a crer que 

há um certo consenso quanto a valores como a igualdade, a 

proteção contra tratamentos desumanos e a autodeterminação dos 

povos.   

Quanto à atribuição de caráter constitucional à Carta da 

ONU, percebe-se que embora ela tenha sido originalmente um 

dos diversos tratados multilaterais, atualmente consiste no único 

documento escrito pelo qual se estabelecem princípios e 

determinações vinculativas a todos os Estados mundiais cujo 

conteúdo serve aos temas pertinentes a quaisquer dos sistemas de 

governança, sendo um texto fundamental da ordem mundial 

                                                 
dos Povos Africanos foi formalmente instaurada em 2006. Enquanto o sistema 

global tem ênfase na universalidade, enfrentando dificuldades diante da 

diversidade cultural, religiosa, política e econômica, os sistemas regionais têm 

mais flexibilidade e atendem aos valores locais, muitas vezes não alcançados 

pelo sistema global.  
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contemporânea17. Mas, para adquirir um caráter constitucional 

seria mister certo acordo quanto a padrões ou comportamentos 

mínimos ou que disponha de limitados, mas suficientes, valores e 

regras fundamentais (respeito aos direitos humanos, proteção 

ambiental, proibição geral do uso da força). O caráter universal 

das Nações Unidas, aplicável a quase todos os Estados, parece 

servir como construção estrutural de um conjunto desses valores.   

Como já dissemos antes, a constitucionalização no âmbito 

internacional possui uma agenda com perspectivas distintas de 

análise. Um aspecto diz respeito ao cenário pluralista do mundo 

contemporâneo: uma ordem constitucional global teria de 

                                                 
17 Fassbender (Cf. 2009) identifica na Carta características de um  modelo 

“ideal” de Constituição: 1) a primeira é quanto ao seu estabelecimento, após a 

II Guerra, que corresponde a um momento constitucional diferenciado 

decorrente de uma nova ordem mundial; 2) a Carta consiste em um programa 

que estabeleceria e legitimaria uma nova ordem mundial baseada na realização 

da paz, da segurança, e das relações amistosas entre nações; 3) a denominação 

de “Carta” revelaria uma categoria de instrumento jurídico; 4) A expressão 

“We the People of the United Nations”, no Preâmbulo da Carta é uma alusão 

ao poder constituinte que estabelece uma Constituição; 5) a concepção de uma 

história constitucional da comunidade internacional, desde 1945, orbita em 

torno da ONU, que serve de foro legítimo para o debate e iniciativas 

concernentes aos temas de amplitude global; 6) a estruturação e funcionamento 

da ONU dotam-na características equivalentes aos aspectos tradicionais de 

governança existentes nas constituições estatais; 7) assim como uma 

Constituição, a Carta pretende se colocar no topo do ordenamento jurídico, de 

forma que todos os atos e normas produzidas internacionalmente estejam em 

sintonia com suas disposições constitucionais (cf. art. 103); 8) ela também 

possui a aspiração de ser duradoura; e, 9) o caráter de universidade (é destinada 

a todos os membros da comunidade jurídica internacional, independentemente 

de ser membro da ONU). Para Habermas (Cf. 2007), três evoluções em relação 

ao estatuto da Liga das Nações conferem qualidades constitucionais à Carta da 

ONU: o objetivo de garantia de paz, com uma política de direitos humanos; a 

vinculação da proibição do uso da força com uma ameaça realista de 

persecução penal e de sanções; e, o caráter de inclusão da organização mundial 

e universalização do direito por ela estabelecido. 
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reconhecer a necessidade do pluralismo. Essa ordem global 

constitucional não pode adotar um único conjunto de valores, 

sejam liberais, marxistas ou religiosos, mas, respeitar as 

diversidades de ideias e interesses (pluralismo político); precisa 

respeitar os diversos outros atores que necessitam encontrar seu 

espaço apropriado (povos indígenas, associações voluntárias de 

indivíduos, corporações, organizações intergovernamentais, etc.); 

deve também evitar a ideia de homogeneização e da tirania de um 

poder mundial que não respeite a característica diversificada da 

humanidade. E, por fim, deve buscar um pluralismo normativo, 

respeitando não apenas a lei, mas as diversas outras normas (as 

profissionais, as religiosas, as esportivas, as ligadas aos costumes 

locais, etc.), sem submeter-se apenas à ideia de um único centro 

de produção normativa.   

Outro aspecto, é a capacidade de controle e de integração 

entre as diversas instituições e organizações internacionais com 

os Estados nacionais. Com o aumento da relevância, competência 

e poder das organizações internacionais no mundo globalizado, 

aparece a necessidade de um comportamento baseado na 

cooperação. Estas instituições internacionais podem tomar 

decisões que vão além do controle individual de cada Estado, e 

que afetam não só os Estados mas também os indivíduos. E já que 

os Estados só conseguem controlar em parte os efeitos das 

atividades dessas organizações, elas devem estar sujeitas a um 

controle de feição constitucional. A constitucionalização do 

direito internacional tem de conferir integração e uma relação 

hierárquica entre as instituições como forma de minorar os 

problemas decorrentes da fragmentação da estrutura 

internacional. As relações entre os Estados e estas organizações 

internacionais devem basear-se no princípio da legalidade, a fim 
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de garantir que não sejam ultrapassados os poderes que foram 

conferidos às mesmas, para que não avancem para além dos 

poderes inerentes aos objetivos da própria ideia de cooperação.   

Quanto aos membros da comunidade internacional: o 

paradigma constitucionalista pode funcionar como elemento de 

integração dos atores da comunidade internacional, mesmo 

inexistindo um texto constitucional escrito; pode servir para a 

superação da dicotomia entre as questões próprias da produção 

jurídica internacional dos Estados da dos demais atores; oferecer 

uma modificação da perspectiva baseada na soberania estatal 

como fonte material das normas institucionais, consistindo em um 

novo fundamento para o direito internacional em que a 

consideração jurídica última seria referente às pessoas naturais, à 

humanidade, e não à soberania. Assim, a comunidade global seria 

vista como um conjunto ampliado de integrantes, onde estariam 

incluídos outros atores além do Estado, como as organizações 

internacionais, os indivíduos, as organizações não 

governamentais, as corporações transnacionais, os atores híbridos 

(parcerias público-privadas), etc. 

Outro aspecto ainda é o déficit de democracia. A leitura 

constitucionalista, conforme sugestão de Peters (Cf. 2006), 

serviria como uma tentativa de democratizar a ordem global tanto 

em nível estatal como supraestatal. A constitucionalização do 

direito internacional necessitaria de um mecanismo de 

democracia que funcionasse em diversos níveis, decorrente tanto 

na esfera dos governos nacionais como no âmbito de governança 

supraestatal. Mas, para ordem mundial tornar-se democrática 

deve ser prescindida de uma democracia doméstica que funcione 

como fundamento para a governança global.  
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Como veremos no próximo capítulo, Habermas também 

comunga com muitas dessas propostas no seu projeto de 

constitucionalização do direito internacional. Passaremos à 

análise do projeto habermasiano de constitucionalização do 

direito internacional.  
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2. 

O projeto habermasiano de constitucionalização do 

direito internacional 

 

 

A ampliação e metamorfose por que passa o direito político 

moderno foi capaz de criar um direito supraestatal que submete a 

soberania de diversos estados nacionais ao seu comando. Um 

direito carente de legitimação democrática cuja funcionalização 

tecnocrática detona, em nome da legalidade, com a sua própria 

legitimidade democrática. É esse o caso atual da União Europeia. 

A ideia habermasiana de uma Constitucionalização ou 

Jurisdicionalização do direito em nível mundial (o direito 

cosmopolita) passa pela questão de saber se é possível uma 

Constituição política supranacional para a Europa, já que a 

Europa iria servir como um modelo mundial a ser seguido por 

todos os continentes.  

Habermas discorda em relação ao diagnóstico feito por 

Dieter Grimm (Cf. 1995) sobre a ideia de uma Constituição para 

a Europa. De acordo com Habermas (Cf. 1996), Grimm afirma 

que a União Europeia – do ponto de vista da política 

constitucional – está marcada por uma contradição: ela não é um 

Estado Constitucional, no sentido moderno (com monopólio do 

poder e soberano interna e externamente), e sim uma organização 

supranacional sem constituição própria, fundada sobre contratos 

do direito político internacional. No entanto, os órgãos da 

comunidade criam um direito europeu que vincula os Estados-

membros, de tal modo que a União Europeia exerce direito de 
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soberania, que até o momento estava reservado apenas aos 

Estados nacionais. Com isso, dá-se um déficit de legitimidade.  

O déficit democrático se dá justamente porque as decisões 

da Comissão do Conselho de Ministros e do Tribunal Europeu 

intervêm cada vez mais profundamente nas relações dos Estados-

membros, podendo o Poder Executivo Europeu – no âmbito dos 

direitos de soberania que foram transferidos à União – impor suas 

decisões à revelia do descontentamento de governos nacionais. 

Falta a essas decisões uma legitimação democrática imediata 

enquanto o Parlamento Europeu dispuser apenas de competências 

brandas. Os órgãos executivos da Comunidade Europeia derivam 

a sua legitimação da legitimação dos governos dos Estados-

membros, eles não são órgãos constituídos por um ato de vontade 

dos cidadãos europeus unidos. Em face da exigência federalista 

de uma configuração democrática da União Europeia, Grimm 

(Cf. 1995) adverte contra um desgaste ainda maior das 

competências dos Estados nacionais no âmbito do direito 

europeu18. 

Habermas considera incompleta a descrição de alternativas 

feitas por Grimm, e ambígua a sua fundamentação normativa das 

exigências funcionais para uma formação democrática da 

vontade. Segundo ele, Grimm parece sugerir que o déficit 

                                                 
18 Grimm, diferentemente de Habermas, não concorda que o déficit 

democrático possa ser reduzido ou solucionado através da redução estatizante 

dos problemas. Para ele, as novas instituições criadas no plano pós-nacional 

apenas aprofundam a tendência de crescimento da autonomia de uma política 

burocrática, já perceptível no âmbito nacional. Não existe, porém, os 

pressupostos reais de uma formação da vontade dos cidadãos integradas em 

âmbito europeu. Para Grimm, não existirá uma Constituição europeia, 

enquanto não houver um povo europeu suficientemente homogêneo para 

formar uma vontade política (Cf. HABERMAS, 1996, p. 186).   
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democrático existente pode ser congelado pelo status quo do 

direito público, mesmo sabendo que esse déficit aumenta dia após 

dia, devido à dinâmica econômica e social no âmbito institucional 

dado continuar impulsionando o desgaste das competências dos 

Estados nacionais por parte do direito europeu. Embora o 

princípio democrático seja validado nos Estados-membros, tiram-

lhes os poderes decisórios; e esses mesmos poderes aumentam na 

Comunidade Europeia, embora nela o princípio democrático só 

esteja constituído de maneira débil (Cf. HABERMAS, 1996, p. 

186-7). Ora, assegura Habermas, se essa disparidade entre os 

crescentes poderes decisórios das autoridades europeias e a 

legitimação precária das regulamentações europeias que continua 

a se intensificar continua aumentando, não significa que a decisão 

“inflexível” pelo modo de legitimação exclusivamente ligado aos 

Estados nacionais seja a “escolha de um mal menor”. Para ele, é 

melhor assumir como desafio o risco – “previsto, mas aceitável” 

– de uma autonomização das organizações supranacionais do que 

fazer como os eurocéticos, que se conformam com uma 

“inevitável” erosão da substância democrática porque não querem 

“abandonar a morada aparentemente segura proporcionada pelo 

Estado nacional”, morada esta em que “há cada vez menos 

aconchego” (Cf. HABERMAS, 1996, p. 187). 

Uma disparidade ainda maior é a que se delineia entre os 

espaços de ação ilimitados pela via dos Estados nacionais e os 

imperativos das condições de produção integrados em âmbito 

global. Segundo Habermas, os Estados modernos, que vivem de 

tributos, só poderão ter algum lucro com suas respectivas 

economias apenas enquanto puderem exercer influência política 

sobre elas. Com o objetivo de atingir capacidade competitiva no 

cenário internacional (devido à desnacionalização da economia, 
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principalmente dos mercados financeiros e da produção industrial 

e, especialmente, dos mercados de trabalho globalizados e em 

expansão) os governos nacionais veem-se compelidos a assumir 

cada vez mais o ônus de taxas crescentes de desemprego 

duradouro e a marginalização de uma minoria cada vez mais 

numerosa. Para Habermas, é mister agir em um plano 

supranacional caso se queira manter o Estado social ou evitar a 

segmentação de uma subclasse, porque apenas os regimes de 

abrangência regional (como a União Europeia) é que ainda podem 

exercer uma influência universal de acordo com uma política 

interna coordenada em âmbito global (Cf. HABERMAS, 1996, p. 

187). 

Diferentemente de Grimm (Cf. 1995) – que não vê com 

bons olhos a constituição política de um regime com abrangência 

regional, como é o caso da União Europeia –, para Habermas, a 

construção e aceitação de tal regime não constitui um risco de alta 

periculosidade: o maior perigo, segundo ele, advém da 

autonomização das redes e mercados globalizados que colabora 

com a fragmentação da consciência pública. No entender de 

Habermas, se juntamente com as redes sistêmicas de integração 

não surgirem instituições capazes de agir politicamente, a 

democracia será apenas uma ilusão passada: em meio a uma 

modernidade altamente móvel, a miséria pós-industrial das 

populações – consideradas supérfluas pelas sociedades de 

consumo – e a erosão moral da coletividade determinarão o 

cenário futuro (Cf. HABERMAS, 1996, p. 188).  

Grimm (Cf. 1995) repudia uma Constituição europeia 

porque, segundo ele, não há até hoje “um povo europeu”, ou seja, 

porque ele acredita que a base democrática para a legitimação de 

um Estado exige certa homogeneidade do povo que o compõe. 
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Grimm, no entanto, distancia-se do entendimento de Carl Schmitt 

quanto à questão da homogeneidade do “povo”. Para ele, os 

pressupostos da democracia não se desenvolvem a partir do 

“povo”, mas da sociedade que se quer construir enquanto unidade 

política, carecendo essa sociedade de uma identidade coletiva 

para que possa resolver seus conflitos de modo pacífico, atendo-

se às regras da maioria e praticando a solidariedade. Mas, para 

Habermas (Cf. 1996), a formulação de Grimm deixa em aberto 

como se deve entender essa identidade coletiva exigida. Essa 

identidade coletiva não deve ser entendida, no entender 

habermasiano, como um substrato preexistente, e sim a partir de 

um contexto intersubjetivamente partilhado de entendimentos. 

Para Habermas, o cerne do republicanismo está no fato de que as 

formas e procedimentos do Estado constitucional, associados à 

forma de legitimação democrática, geram um novo plano de 

coesão social. Para ele, a cidadania – tal como desponta 

inicialmente com o Estado nacional e vivenciada de modo 

democrático e mediada juridicamente – gera uma solidariedade 

entre estranhos, criando uma identidade coletiva que independe 

de um substrato preexistente e sim de um contexto 

comunicacional intersubjetivamente partilhado de entendimentos 

que se estende até a socialização política (Cf. 1996, p. 189). 

Conforme a compreensão habermasiana (Cf. 1996), é 

importante que se especifique e clarifique o uso da expressão 

“povo”: se utilizado no sentido juridicamente neutro de “povo de 

um Estado” ou se associado a noções identitárias de outra 

natureza. O processo democrático só pode assumir as garantias 

em favor da integração social em uma sociedade diferenciada e 

autonomizada se seu lastro afiançador não for transferido de 

âmbitos da formação política da vontade para substratos pré-
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políticos previamente dados, porque o Estado constitucional 

garante, por via democrática e jurídica, a obrigatoriedade da 

integração social. De acordo com Habermas, as sociedades 

pluralistas do ponto de vista cultural e com diferentes visões de 

mundo devem procurar tornar consciente este clímax normativo. 

Para que formas de vida culturais, religiosas e étnicas diferentes 

possam coexistir e interagir em igualdade de direitos no interior 

de uma mesma coletividade democrática é preciso que a cultura 

de maioria decorrente dessa fusão se funda à cultura política 

partilhada por todos19. 

Para Habermas, as exigências funcionais impostas à 

formação democrática da vontade no âmbito da União Europeia 

não podem ser cumpridas de maneira satisfatória apenas no 

âmbito dos Estados nacionais, nem apoiar-se em um conceito 

concretista de “povo” que simule homogeneidade onde há apenas 

coisas heterogêneas. Trata-se, pois, de criar um contexto 

                                                 
19 Para Habermas, a coesão política entre os cidadãos é algo produzido. Seu 

cerne está em uma opinião pública de cunho político que possibilita aos 

cidadãos se posicionarem ao mesmo tempo em relação aos mesmos temas de 

mesma relevância. É mister, para ele, que no contexto de uma política de cunho 

liberal seja estabelecida uma opinião pública, não deformada nem 

manipulável, na qual possam aflorar experiências socialmente relevantes, 

advindas de campos vitais privados que continuem intactos, para que sejam 

elaborados nessa mesma sociedade civil e transformados em temas passíveis 

de recepção por esta mesma opinião pública. O papel dos partidos políticos 

seria aqui o de intermediar entre a comunicação informal pública e os 

processos institucionalizados de deliberação e decisão. No entender 

habermasiano, só se pode conceber um Estado federativo europeu democrático 

com a criação de um contexto comunicacional que avance para além das 

fronteiras públicas nacionais. Para tanto, é mister que haja uma opinião pública 

integrada em âmbito europeu, uma sociedade civil com associações 

representativas de interesses, um sistema político-partidário concebido em face 

das arenas europeias, ONGs, movimentos de cidadania etc. (Cf. HABERMAS, 

1996, p. 190).  
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comunicacional politicamente necessário e institucionalizado 

juridicamente onde seja possível estabelecer a unidade de uma 

identidade europeia em meio à pluralidade nacional. Na 

perspectiva democrática da teoria da ação comunicativa, a 

autocompreensão ético-política civil deve surgir por meio de um 

processo circular posto em fluxo por meio de um movimento de 

institucionalização jurídica da comunicação entre cidadãos de um 

mesmo Estado, e não vendo no elemento histórico-cultural 

primário o principal possibilitador da formação democrática da 

vontade. Segundo esta perspectiva, a forma como se formou as 

identidades nacionais na Europa moderna deve servir de exemplo 

para as futuras instituições políticas a serem criadas por uma 

Constituição Europeia. Dependendo da vontade política, é 

possível que se crie o contexto comunicacional político 

necessário em uma Europa que cresce unida econômica, social e 

administrativamente e na qual se dispõe de uma base cultural 

comum e uma experiência histórica conjunta de bem-sucedida 

superação do nacionalismo. O estabelecimento deste contexto de 

comunicação depende unicamente de um desencadeamento 

jurídico-constitucional. Do mesmo modo, a exigência de uma 

língua comum como “segunda primeira língua” 

(secondfirstlanguage) não seria um empecilho devido à atual 

situação educacional dos países europeus. “Identidade europeia” 

significa, enfim, “unidade na pluralidade nacional” (Cf. 

HABERMAS, 1996, p. 191). 

Para Habermas (1996), assim como o Estado nacional foi 

capaz de garantir – por via democrática e jurídica – uma 

integração social no interior das sociedades ocidentais modernas, 

também uma integração mundial se desencadearia por esta 

mesma via jurídico-constitucional. O déficit de democracia das 
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decisões tomadas pelas instituições formadoras de blocos 

econômicos irá impor na agenda de discussões a questão de como 

essas estruturas supranacionais podem ser democraticamente 

legitimadas. A experiência da democracia liberal na modernidade 

leva-o a acreditar que uma constitucionalização para uma união 

de blocos regionais (como a União Europeia – representante por 

excelência do processo de regionalização) é a obtenção da 

plenitude da supranacionalidade em termos institucionais, nos 

mesmos termos em que se desenvolveu o Estado Nacional. E 

como decorrência desse processo, um constitucionalismo global 

do direito seria necessário para impor rédeas no setor econômico 

e fundamental para a legitimação da democracia e dos direitos 

fundamentais no nível pós-nacional. A defesa da democracia e 

dos direitos humanos no plano supranacional leva-o, mais uma 

vez, a propor a retomada do projeto kantiano de juridicização da 

ação política ou constitucionalização do direito internacional 

como possível solução para a resolução dos dilemas vividos pelo 

direito internacional na nossa época. 

 

2.1  O projeto habermasiano de constitucionalização do direito 

internacional após 11 de setembro de 2001 

 

O projeto de constitucionalização do direito internacional 

irá continuar de pé mesmo após o acontecimento de 11 de 

setembro de 2001 (ataque as Torres Gêmeas americanas). O 

direito internacional atual não apenas se constitui como uma 

disciplina jurídica; após duas guerras mundiais, sua 

constitucionalização avançou no caminho apontado por Kant em 

direção ao direito cosmopolita e institucionalizou-se em 

constituições internacionais, organizações e procedimentos. E, 
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apesar dos Estados perderem a sua autonomia ao se prenderem 

nas redes horizontais do trânsito da sociedade global, o projeto 

kantiano de uma ordem cosmopolita depara-se não apenas com as 

críticas tradicionais dos realistas (que afirmam a precedência 

social e ontológica do poder sobre o direito, e negam ao direito 

internacional o desempenho de um direito dotado de sanção: só 

admitindo a possibilidade de domesticação do poder político pelo 

direito dentro das fronteiras de um Estado soberano), mas também 

com outros adversários que procuram colocar no lugar do direito 

um ethos mundial liberal. 

Um conflito de maior alcance irá ser acrescentado à 

tradicional disputa entre realistas schmittianos e idealistas 

kantianos no que se refere aos limites da juridicização ou 

regulamentação jurídica das relações internacionais após 11 de 

setembro. Trata-se do projeto de uma nova ordem mundial liberal 

liderada pelos mentores intelectuais do governo Bush, que 

buscam substituir a regulamentação jurídica das relações 

internacionais por uma “eticização” da política mundial 

determinada pelos EUA. 

Se realistas e idealistas se questionavam se a justiça é 

possível nas relações entre as nações, a política americana pós 11 

de setembro, por outro lado, irá questionar se o direito ainda é o 

meio adequado para realizar os objetivos expressos da 

manutenção da paz e da segurança internacional, assim como a 

implementação da democracia e dos direitos humanos. Para 

Habermas, é controverso o caminho pelo qual tais fins podem ser 

realizados: se pela força da política ordenadora de “um agente 

hegemônico bem intencionado” (os EUA) ou se por meio de 

“procedimentos juridicamente estabelecidos de uma organização 
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mundial includente, mas sem força, e cujas decisões são seletivas 

(a ONU)” (HABERMAS, 2006, p. 118).  

O anúncio da National Security Strategy (setembro de 

2002) e a invasão do Iraque (março de 2003) irão mostrar o 

menosprezo dos EUA em relação ao direito internacional. Apesar 

dos protestos dos seus aliados e também da opinião pública 

mundial, a organização mundial foi marginalizada em nome dos 

interesses nacionais americanos; e o direito estabelecido pela 

Organização Mundial foi desrespeitado pela decisão de fazer 

guerra.  

Diante desse panorama, passou-se a questionar se, de um 

ponto de vista normativo, haveria algo de errado no procedimento 

americano, já que os EUA poderiam alcançar de maneira mais 

efetiva os fins que a ONU compartilha sem muito sucesso; ou, se 

seria melhor se ater ainda ao projeto de constitucionalização do 

direito internacional. Indubitavelmente, esse projeto só poderá ter 

continuidade se os EUA retomarem a sua política do pós 1918 e 

1945 e assumirem, como naquela época, o papel de precursores 

no caminho de uma evolução do direito internacional em direção 

a um direito cosmopolita. A atual situação mundial, marcada pelo 

terrorismo, pela guerra e pelas disparidades de desenvolvimento 

da economia mundial, exige uma nova reflexão sobre esta 

temática. 

 

2.2 Uma Constituição Política para uma Sociedade Mundial Pluralista         

 

Para Habermas, Kant não foi capaz de conceber a ideia bem 

fundada do desenvolvimento centrado nos Estados de direito 

internacional em direção ao direito cosmopolita. Na sua obra A 

Paz Perpétua, ele justifica o projeto da liga dos povos alegando 
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que a ideia do Estado dos povos se revela inconsistente, já que 

quando melhor examinada, mostra-se contraditória porque todo 

Estado envolve a relação entre um superior (que legisla) e um 

inferior (que obedece, isto é, o povo), no entanto, muitos povos 

em um só povo constituiriam apenas um único povo, e Estados 

tão diversos não devem fundir-se em um Estado. Kant considera 

como Estados não apenas a associação de cidadãos livres e iguais, 

baseada em conceitos jurídicos individualistas, mas, os Estados 

nacionais, vistos de um ponto de vista ético-político, ou seja, 

enquanto comunidades políticas de povos que se distinguem entre 

si pela língua, religião e forma de vida. Com a ideia de um Estado 

cosmopolita, os povos perderiam sua soberania, independência 

nacional conquistada e a autonomia de suas respectivas formas de 

vida. Em troca da garantia de paz e liberdade entre os povos, os 

membros de um povo organizados em um Estado nacional 

perderiam a sua liberdade substancial e forma de vida específica 

(Cf. HABERMAS, 2006, p.129-130).  

Para Habermas, o exemplo que Kant tem diante de si é o da 

república francesa centralista e com o dogma da indivisibilidade 

da soberania estatal. Mas, apesar do Estado constitucional 

(assentado na divisão de poderes) afirmar que todo poder emana 

do povo, este já se ramifica na fonte, porque o povo não pode 

governar diretamente, ele só exerce o poder estatal por meio de 

eleições e plebiscitos e também de órgãos especiais da legislação, 

do poder executivo e da jurisdição. E é com base neste conceito 

da soberania popular procedimentalizado que é possível conciliar 

as etapas de legitimação com a unidade fictícia de um suposto 

soberano popular. Para Habermas, o modelo dos Estados Unidos 

teria permitido a Kant discernir esta concepção de uma soberania 

popular compartilhada e a entender que os povos de Estados 
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independentes que restringem sua soberania em prol de um 

governo federal não precisam perder sua identidade e 

singularidade cultural própria (Cf. HABERMAS, 2006, p. 130-

1). 

Para Kant (1989), permanece, no entanto, a suspeita de que 

em uma sociedade mundial altamente complexa o direito e a lei 

só possam efetivar-se ao preço de um “despotismo desalmado”. 

A sua objeção fundamental de que, por razões funcionais, é 

inerente a um Estado global dos povos a inclinação irresistível 

para se degenerar em uma “monarquia universal” reside no receio 

de que uma república mundial, mesmo construída de forma 

federativa, deveria descambar em um nivelamento de diferenças 

sociais e culturais. Enfim, o que irá inquietar Kant e fazer com 

que busque uma saída por meio da concepção de uma “liga dos 

povos” é a alternativa entre a dominação mundial de um único 

governante que tem o monopólio da força e o sistema existente de 

diversos Estados soberanos (Cf. HABERMAS, 2006, p.131).  

Habermas questiona, no entanto, se a formulação da 

alternativa kantiana é correta. Segundo ele, Kant – na conclusão 

da Doutrina do direito – chega à alternativa de uma república ou 

governo mundial seguindo o caminho de uma analogia que 

conduz a formação de conceitos na direção de uma definição 

precipitadamente concreta da ideia bem fundada de um estado 

cosmopolita. A situação de anarquia entre os Estados soberanos 

sugere a Kant uma comparação com um estado de natureza, onde 

os indivíduos se encontrariam antes de qualquer processo de 

formação de sociedade. O contrato social iria, então, indicar a 

saída dessa situação de insegurança constante em direção à vida 

em comum de cidadãos organizada pelo Estado (Cf. 

HABERMAS, 2006, p.131-2). Para Habermas, essa afirmação de 
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que os Estados devem novamente buscar uma saída semelhante 

para o atual estado de anarquia existente nas relações 

internacionais como os indivíduos no estado de natureza antes da 

constituição do Estado, sacrificando a sua soberania, e 

convergindo para uma “república cosmopolita sob um dirigente”, 

compondo assim um Estado de Estados (o Estado dos povos) é 

enganosa. Isto por que  

 

Diferentemente dos indivíduos no estado de natureza, os cidadãos dos 

Estados que naturalmente competem uns com os outros já usufruem de 

um status, que lhes garante direitos e liberdades (não importa quão 

restritos). O empecilho à analogia reside no fato de que os cidadãos já 

percorreram um longo processo de formação. Estão em posse de um 

bem político – as liberdades garantidas juridicamente – e o colocariam 

em risco, se admitissem uma restrição do poder estatal que garante o 

estado de direito. Os habitantes não formados de um estado de natureza 

bruto não tinham nada a perder exceto o medo e o horror do embate de 

suas liberdades naturais, i.e. incertas. Por isso, o currículo que os 

estados e seus cidadãos devem percorrer na transição do direito 

internacional clássico a um estado cosmopolita não é de modo algum 

análogo, mas complementar ao currículo que os cidadãos de Estados de 

direito democráticos concluíram retrospectivamente no processo de 

legalização de um poder estatal que de início agia sem amarras 

(HABERMAS, 2006, p. 132). 

 

Para Habermas, deve haver uma convergência entre direito 

e poder político para que sejam estabelecidas a legitimidade 

democrática e, desse modo, a segurança jurídica institucional 

dessa mesma legitimidade. O direito precisa do poder político 

para ser efetivado, assim como o poder político necessita do 

direito para ser legítimo. No plano nacional, é por meio do texto 

da constituição estatal que o Estado democrático é gerido. A 

constitucionalização do direito internacional não pode, segundo 
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ele, ser compreendida como uma continuação lógica da 

domesticação constitucional de um poder que surgiu 

naturalmente. No plano pós-nacional, dá-se uma inversão da 

relação clássica entre Estado e Constituição, já que o direito 

internacional não é destituído de uma constituição como se dá na 

passagem do estado de natureza para a formação do Estado; neste 

plano, o direito carece apenas de um poder de sanção 

supranacional que possibilite a realização das suas regras (Cf. 

HABERMAS. 2006, p. 135). 

O direito internacional clássico, desse modo, já é uma 

espécie de constituição já que produz uma comunidade jurídica 

entre as partes que têm formalmente direitos iguais. A 

comunidade dos sujeitos do direito internacional necessita, 

porém, de um comprometimento quanto a obrigações jurídicas 

recíprocas, e de um poder de sanção para o cumprimento dessas 

obrigações (sua organização jurídica carece de autorizações 

supranacionais mais fortes). A precedência de relações 

horizontais entre seus membros quanto às capacidades 

organizadas de ação (formação não hierárquica da comunidade de 

sujeitos coletivos) remete a constitucionalização a uma direção 

oposta à genealogia do Estado constitucional.  

 

Traços essenciais desta proto-constituição do direito internacional a 

distinguem de uma constituição republicana. Não é composta por sócios 

jurídicos individuais, mas por atores coletivos; também não tem a 

função de constituir governos, mas sim poderes. Além disso, para ser 

uma constituição, em sentido estrito, falta à comunidade dos sujeitos do 

direito internacional a força de compromisso das obrigações jurídicas 

recíprocas. Somente a restrição voluntária da soberania – sobretudo a 

renúncia ao seu núcleo constitutivo, o direito à guerra – pode 

transformar as partes do contrato em membros de uma comunidade 

politicamente ‘constituída’. Com a declaração voluntária da proscrição 
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das guerras de agressão, os membros de uma liga dos povos já 

satisfazem uma auto-obrigação que, mesmo sem um poder coercitivo 

supra-estatal, gera um compromisso mais forte do que o de costumes 

jurídicos ou acordos interestatais. (...) A liga dos povos e a proscrição 

da guerra pertencem à lógica de um desenvolvimento que diz respeito 

ao status da condição de membro dos sujeitos do direito internacional. 

No início encontra-se uma comunidade de Estados ‘fracamente’ 

constituída, se comparada ao Estado republicano, que deveria ser 

complementada num plano transnacional por órgãos de 

estabelecimento e aplicação do direito assim como por potenciais de 

sanção, se quisesse se tornar capaz de agir enquanto uma comunidade. 

A precedência usufruída pelas relações horizontais entre membros 

sobre as capacidades organizadas de ação remete a constitucionalização 

do direito internacional a uma direção que se contrapõe à genealogia do 

Estado constitucional – da formação não-hierárquica de uma 

comunidade de sujeitos coletivos de ação para organizações 

internacionais, capazes de ação, de uma ordem cosmopolita. Essa 

direção de desenvolvimento manifesta-se hoje nos três exemplos mais 

impressionantes de organizações internacionais – ainda que sua função 

e estrutura sejam totalmente diferentes. Sejam chamadas de carta, 

acordo ou constituição, há algo que as obras contratuais, que conferem 

às Nações Unidas, à Organização Mundial do Comércio e à União 

Europeia uma ‘constituição’, têm em comum: despertam a impressão 

de um sobretudo cuja corte é grande demais e ainda precisa ser 

preenchido por um corpo mais robusto quanto à organização jurídica, 

i.e. com autorizações supranacionais mais fortes, a exemplo das 

competências estatais (HABERMAS, 2006, p. 135-136). 

 

Para Habermas (Cf. 2006), o fortalecimento da 

“comunidade” de estados soberanos, complementar à 

regulamentação jurídica do poder estatal substantivo, deve evitar 

que entendamos a constitucionalização do direito internacional 

como um Estado global dos povos. Para ele, o Estado federativo 

democrático em grande formato, a república mundial, é um 
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modelo falso, já que não existe uma semelhança estrutural entre 

a constituição de um Estado soberano que pode determinar por si 

mesmo as atribuições políticas – que quer tomar para si, e, 

portanto, dispõe da competência para a competência – e a 

constituição de uma organização mundial inclusiva, mas restrita 

a poucas funções. Essa assimetria entre a evolução do direito de 

Estado e a do direito cosmopolita é confirmada a partir de uma 

apreciação dos atores históricos: os Estados que buscam 

atualmente uma integração supranacional são atores coletivos e 

têm motivos e obrigações distintas dos revolucionários que 

outrora fundaram estados constitucionais. Portanto, 

 

Os traços que a situação inicial do direito internacional clássico deixa 

na carta das Nações Unidas são claros. Tal como antes, trata-se de uma 

comunidade de Estados e povos que se asseguram reciprocamente a 

‘igualdade’ de soberania. Por outro lado, a organização mundial se 

reserva a possibilidade de intervenção em questões de segurança 

internacional e, entrementes, de proteção e realização dos direitos 

humanos. Nesses dois campos políticos os Estados-membros concedem 

ao Conselho de Segurança da ONU a competência para proteger o 

direito de cidadãos eventualmente contra o próprio governo. Por isso, 

seria consequente declarar que a organização mundial é hoje uma 

comunidade de ‘estados e cidadãos’. De modo semelhante, a convenção 

de Bruxelas apresentou o esboço para uma constituição europeia ‘em 

nome das cidadãs e cidadãos e dos Estados da Europa’. A referência aos 

atores estatais faz justiça à posição forte que estes – enquanto sujeitos 

propulsores do desenvolvimento – deverão manter numa ordem global 

de direito e paz. A referência aos indivíduos, por sua vez, remete aos 

detentores genuínos do status cosmopolita”. (...) Essa dupla referência 

marca uma “diferença relevante nos conceitos básicos de uma ordem 

jurídica construída de forma inteiramente individualista de uma 

república federativa mundial e uma sociedade mundial politicamente 

constituída que resguarda aos Estados, num plano global e 

internacional, instituições e procedimentos para ‘governar para além do 
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Estado’. Nesse contexto os membros da comunidade de Estados são 

orientados a agir orquestradamente, mas não rebaixados a meras partes 

de uma organização hierárquica abrangente. Aliás, o auto-entendimento 

construtivamente transformado dos atores estatais, limitados em sua 

soberania e comprometidos com as normas consentidas pelos membros, 

não alteraria o modo de negociação de compromissos interestatais que 

prevalece até hoje nas relações internacionais e é baseado 

essencialmente em poder e influência (HABERMAS, 2006, p.138). 

 

Para Habermas, é possível imaginar, à luz da ideia kantiana, 

a constituição política da sociedade mundial descentralizada 

como um sistema multidimensional que é destituído como um 

todo de um caráter estatal. Para ele, uma reforma adequada da 

organização mundial poderia levá-la a cumprir, em um plano 

supranacional, as funções vitais específicas de garantia de paz e 

de uma política de direitos humanos, sem precisar assumir a 

forma estatal de uma república mundial. Já no plano 

intermediário, ou seja, transnacional, os grandes atores capazes 

de agir globalmente se ocupariam dos problemas de uma política 

interna mundial (coordenação e formação de problemas de 

economia mundial e de ecologia, por meio de conferências e 

sistemas de negociação constantes). Para tanto, seria mister que 

os Estados nacionais se organizassem em regimes continentais 

(como o exemplo da União Europeia) nas várias partes do mundo 

para possuírem capacidade de ação efetiva na política externa. 

Com isso, as relações internacionais se modificariam, já que “sob 

um regime de segurança efetivo das Nações Unidas, o recurso à 

guerra como instrumento legítimo para resolução de conflito seria 

negado mesmo aos globalplayers” (2006, p. 139). 

Os contornos desse sistema mundial descentralizado e 

multidimensional destituído de um caráter estatal (que realizaria 
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no plano supranacional os fins de uma política de paz e dos 

direitos humanos e, no plano transnacional, uma formação de 

compromissos entre superpotências domesticadas tratando, 

portanto, de problemas de uma política interna mundial) servem, 

para Habermas, como ilustração para sua alternativa conceitual à 

república mundial. Para ele, essa nova configuração é capaz de 

demonstrar que o Estado constitucional ampliado globalmente 

não é o único a satisfazer as condições necessárias ao projeto 

cosmopolita: a “república mundial” (ou “Estado dos povos”) não 

é a única instituição por meio das quais o projeto kantiano, para 

além de um substituto para a liga dos povos, pode tomar forma. 

Como afirma Habermas, 

 

o modelo da república mundial, para a transição do direito internacional 

ao direito cosmopolita, não só sugere uma sequência falsa das etapas 

necessárias, mas também um fim problemático – mesmo no Estado 

constitucional globalmente ampliado, o Estado e a constituição 

continuam fundidos numa mesma instituição. Os três elementos 

essenciais que na forma bem sucedida do Estado nacional europeu de 

fato se fundiram – o caráter estatal, a solidariedade de cidadãos e a 

constituição – separam-se fora do Estado nacional e terão que assumir 

uma configuração totalmente distinta se a sociedade mundial atual, 

culturalmente dilacerada e altamente estratificada, tiver a sorte de um 

dia realmente adotar uma constituição política. O Estado não é uma pré-

condição necessária a ordens constitucionais. As comunidades 

supranacionais como ONU e UE não dispõem do monopólio dos 

instrumentos legítimos de uso da força, que serve ao Estado de direito, 

administrativo e fiscal, como garantia da soberania interna e externa. 

Não obstante, exigem a precedência do direito supranacional em 

relação às ordens jurídicas nacionais. Especialmente o direito europeu 

sediado em Bruxelas e Luxemburgo é respeitado pelos Estados-

membros, embora estes conservem os instrumentos de força militar 

(2006, p. 139-140). 
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Diante deste quadro conceitual, Habermas irá se questionar 

se as constituições sem Estado poderão corresponder ao tipo 

republicano de constituições. Caso não seja assim, a 

constitucionalização do direito internacional se investe de outro 

sentido, não sendo capaz de uma legitimação democrática. Como 

mostra a análise de Hauke Brunkorst (Cf. 2001) – a partir dos 

exemplos da ONU, OMC, e UE – as ordens jurídicas sem Estado 

padecem de um déficit democrático; de modo que as constituições 

supranacionais lembram, na sua função de dominação restrita, a 

tradição jurídica pré-moderna, radicada em contratos de 

estamentos dominantes (nobreza, igreja e cidades) com o rei. 

Nesta tradição,  

 

[...] desenvolve-se um conceito de ‘constituição’ que visa à limitação 

da dominação política através de uma divisão distributiva do poder. 

Esta ideia da restrição recíproca e do equilíbrio dos ‘poderes 

dominantes’, corporificada nos antigos parlamentos e reuniões 

estamentais, e voltada para a representação coletiva, é reelaborada por 

teorias modernas do Estado, através da ideia de uma ‘divisão 

distributiva do poder dominante’ associada a conceitos individualistas 

(à concepção dos direitos humanos no liberalismo inglês e à divisão 

funcional do poder entre legislativo, executivo e judiciário no 

constitucionalismo alemão). A partir daí emergem duas variantes de 

uma ‘dominação legal’ que restringe o poder: a ‘rule of law’ e o ‘Estado 

de direito’ (HABERMAS, 2006, p.141). 

 

Enquanto os tipos liberais de constituição visam a uma 

regulamentação jurídica da dominação política, entendendo por 

juridicização o sentido de uma domesticação do poder através da 

divisão institucional e da regulamentação de procedimentos de 

relações de poder existentes, as constituições de vertente 

republicana, de origem revolucionária, procuram derrubar as 
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relações de poder existentes em favor de uma dominação racional, 

já que se compõem por meio da vontade racionalmente formada 

dos cidadãos reunidos. No modelo republicano, a regulamentação 

jurídica da dominação política adquire o sentido, oposto a uma 

tradição jurídica conservadora, de “uma racionalização do poder 

estatal cuja substância se alastra naturalmente e supostamente 

persiste ‘atrás do direito’” (HABERMAS, 2006, p.142). 

Já que os procedimentos de legitimação democrática 

sempre foram institucionalizados apenas na esfera dos Estados 

nacionais, porque necessitam de um tipo de solidariedade entre 

cidadãos que não pode ser ampliada para além das fronteiras dos 

Estados nacionais, tem-se afirmado que devem ser empregadas 

constituições de tipo liberal no processo de formação de 

comunidades políticas de regimes continentais como a União 

Europeia, já que estas regulam a ação conjunta de atores coletivos 

com o objetivo de uma limitação recíproca do poder, conduzindo 

o jogo de poder pacificado pelos procedimentos, em 

conformidade com os direitos humanos, e atribuindo a tribunais 

as tarefas de aplicação e desenvolvimento do direito sem uma 

ligação direta com petições e controles democráticos (Cf. 

FRANKEMBERG, 2001). No entanto, Habermas não considera 

correta esta afirmação porque, segundo ele, no decorrer da 

história do surgimento das constituições supranacionais, a sua 

substância normativa sempre se alimentou de constituições de 

tipo republicano que derivaram a sua legitimidade da legitimação 

previamente alcançada no plano nacional dos Estados 

constitucionais de direito democrático. Enfim, conclui Habermas: 

 

na tradição liberal de Locke a Dworkin, a vinculação do conceito de 

constituição com a fonte de legitimação do procedimento democrático 
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está longe de ser destituída de tensão. A ‘dominação das leis’ deriva sua 

legitimação de fontes do direito natural. Em última análise, baseia-se 

nos direitos humanos que valem ‘por natureza’. Sob as condições do 

pensamento pós-metafísico, no entanto, dificilmente se pode defender 

esta posição. O entendimento republicano da constituição oferece a 

vantagem de preencher esta lacuna de legitimação. Uma leitura baseada 

na teoria do discurso opera com o cruzamento de princípios da 

soberania do povo e dos direitos humanos e baseia a legitimidade das 

leis na força que confere legitimidade ao caráter deliberativo e 

representativo dos procedimentos democráticos de formação de opinião 

e vontade institucionalizados no Estado constitucional de direito. Esta 

engrenagem necessária da legitimação teve que se desfazer com a total 

desvinculação das constituições supranacionais da democracia e da 

dominação organizada nos moldes do Estado. Por isso, se o âmbito 

normativo das constituições sem Estado quiser oferecer mais do que 

uma fachada de hegemonia jurídica deve, ao menos indiretamente, 

permanecer ligado aos canais de legitimação dos Estados 

constitucionais. (...) as constituições supranacionais se apoiam em 

direitos fundamentais, princípios jurídicos e tipos legais que se 

originaram de processos de aprendizagem democráticos e se afirmaram 

no âmbito de Estados nacionais democraticamente constituídos. 

Portanto, ao longo da história do surgimento destas constituições, a sua 

substância normativa alimentou-se de constituições de tipo republicano. 

Isto se aplica não somente à Carta das Nações Unidas, em cuja 

elaboração já se visava à declaração dos direitos humanos, mas também 

ao complexo de acordos do GATT e da OMC. Cada vez mais a prática 

do estabelecimento do direito e da arbitragem de conflitos das 

organizações mundiais leva em consideração além de princípios 

jurídicos (como o de não-discriminação, reciprocidade, solidariedade 

etc.,) a proteção dos direitos humanos. Neste sentido, a 

constitucionalização do direito internacional guarda em status 

derivativo, dependente por assim dizer da legitimação alcançada 

previamente pelos Estados constitucionais de direito democrático 

(2006, p.114). 
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Segundo Habermas, os sistemas de negociação que 

permitem uma formação política da vontade (como a OMC e 

outras instituições do sistema da economia mundial) só 

conseguirão fomentar uma política interna mundial quando surgir 

uma união de repúblicas federativas com capacidade de ação 

global, que estendam a legitimidade do processo democrático do 

plano nacional (Estado) para o pós-nacional (regimes 

continentais). Neste sentido, o desenvolvimento das instituições 

europeias poderá servir de exemplo. 

 

A constitucionalização do direito internacional, que restringe a 

dominação, mas é destituída de Estado, só poderá satisfazer as 

condições de legitimação de um ‘estado cosmopolita’ quando, seja no 

plano da ONU ou no dos sistemas de negociação transnacional, tiver 

algum ‘respaldo’ de processos democráticos de formação de vontade e 

opinião. Processos estes que – independentemente da complexidade 

destes Estados federativamente construídos e de dimensão continental 

– só poderão ser plenamente institucionalizados em Estados 

constitucionais de direito. A constitucionalização fraca e desprovida de 

Estado não pode prescindir da legitimação concedida pelas ordens 

constitucionais centradas em Estados. A parte relativa à organização 

das constituições assegura aos cidadãos um acesso igualitário às 

decisões sobre compromissos políticos do governo através de esferas 

públicas institucionalizadas, eleições, parlamentos e outras formas de 

participação. Somente no âmbito de Estados constitucionais 

democráticos há disposições juridicamente organizadas para uma 

inclusão equitativa dos cidadãos no processo legislador. Onde não há 

estas disposições, como nas constituições supranacionais, existe sempre 

o perigo de os interesses ‘dominantes’ se afirmarem hegemonicamente 

sob o véu de leis apartidariamente estabelecidas (HABERMAS, 2006, 

p. 145). 

  

Desse modo, apenas se as constituições destes sistemas 

forem apropriadas para a limitação e o equilíbrio do poder é que 
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poderão estabelecer um vínculo à legitimação interna e preencher 

a necessidade de legitimação de sistemas de negociação 

transnacional. As grandes potências só atenderão às expectativas 

de cooperação e de justiça, no plano transnacional, se entenderem 

como membros de uma comunidade de Estados, e forem 

percebidas nesse papel pelas respectivas esferas públicas 

nacionais onde precisam obter legitimidade. 

Para Habermas, a função suplementar de uma esfera 

pública mundial fortalecida poderá abrir caminho para um 

acoplamento frouxo entre discussão e decisão. A formação global 

de opinião, em uma esfera pública informal, poderá dar à 

sociedade cosmopolita uma integração e à organização mundial 

uma legitimidade. A realização dessas exigências funcionais não 

é tão difícil: 

 

Se a comunidade dos povos restringir-se às funções de manutenção da 

paz e proteção dos direitos humanos, a solidariedade dos cidadãos 

cosmopolitas não precisa, como a dos cidadãos de um Estado, apoiar-

se em valorações eticamente ‘fortes’ ou nas práticas de uma cultura 

política e forma de vida comuns. Basta um uníssono da indignação 

moral em relação a violações graves dos direitos humanos e infrações 

flagrantes da proibição de ações militares de agressão. Para a integração 

de uma sociedade de cidadãos do mundo bastam reações consensuais 

de sentimentos negativos em relação a atos de criminalidade em massa. 

Deveres univocamente negativos de uma moral de justiça universalista 

– o dever da suspensão de guerras de agressão e de crimes contra a 

humanidade – constituem, em última instância, o parâmetro para a 

função jurisdicional de tribunais internacionais e para as decisões 

políticas da organização mundial. Esta base para fazer um juízo, 

enraizada em disposições culturais comuns, é estreita, mas capaz. Por 

princípio, basta para agregar em todo o mundo posições normativas que 

dizem respeito à agenda da comunidade de Estados e para conferir 



Francisco Pereira de Sousa | 104 

 
legitimidade às reações de uma esfera pública fortalecida pelas mídias 

e sempre pontualmente despertada (HABERMAS, 2006, p.146-147).  

 

2.3 O projeto de reforma da ONU como conteúdo de realidade para a 

constitucionalização do direito internacional 

 

É na busca por tendências que façam jus à ideia de uma 

constituição de cidadãos do mundo na sociedade mundial atual 

que lançamos nosso olhar para o projeto de reforma das Nações 

Unidas. Este projeto – feito por uma comissão designada pelo 

então secretário geral Kofi Annan, e que toma como ponto de 

partida a Carta da ONU –, faz jus à ideia de uma Constituição de 

cidadãos do mundo na sociedade mundial atual20. Esta reforma 

apresentaria quatro inovações: 1ª) procura garantir a paz com uma 

política da implementação, em nível mundial, de direitos 

humanos; 2ª) reforça a proibição da violência apoiando-a na 

ameaça de sanções e de inovações capazes de forçar a paz (sendo 

possível a penalização da guerra); 3ª) relativiza a soberania dos 

Estados à luz do objetivo da paz mundial e da segurança coletiva; 

4ª) a partir da inclusão da totalidade dos Estados numa 

organização mundial, estabelece como um pressuposto 

importante a prioridade e a força vinculante e universal do direito 

da ONU. 

A primeira inovação – que está explícita no Artigo 1, nº 1 e 

3, da Carta da ONU –, busca unir o objetivo da paz mundial ao 

                                                 
20 O discurso sobre a reforma da ONU foi pronunciado por Kofi Annan em 

31/05/2005 e publicado in: Larger Freedom: owads Development, Security 

and Freedom for all (LF) [cf. Heinrich Böll Situftung (ed.) Global Issue 

Papers, nº 17, abril 2005]. Ele tinha como base o relatório do painel sobre 

“Ameaças, desafios e mudanças” (Threats, Challenges and Changes) 

apresentado pela comissão em 01/12/2004]. 
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respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais 

de todos sem consideração de raça, sexo, língua ou religião. Essa 

obrigação de implementar no mundo princípios constitucionais 

que até o momento eram garantidos apenas no interior de Estados 

nacionais determinou, nas últimas décadas, a agenda do Conselho 

de Segurança, que procurou interpretar de modo cada vez mais 

extensivo os casos de ruptura da paz, de agressão e de ameaça da 

segurança internacional. Com isso, a Comissão de Reforma – que 

levou em conta tais desenvolvimentos – ampliou o novo consenso 

de segurança buscando levar em conta três pontos importantes: o 

rechaço dos perigos, a garantia de direitos individuais de 

liberdade e participação e a emancipação de condições de vida 

indignas do homem. Com isso, ela ampliou as fontes clássicas de 

perigos (resultantes de conflitos entre Estados singulares), e 

passou a incluir também a guerra civil e a violência no interior do 

próprio Estado, o terrorismo internacional, a posse de armas de 

destruição em massa e o crime organizado em nível transnacional; 

ela alargou o catálogo das fontes de perigos levando em conta os 

países em desenvolvimento, onde se percebe uma privação 

maciça da população pela pobreza e a doença, marginalização 

social e destruição do meio ambiente.A manutenção da segurança 

internacional foi diluída conceitualmente pelo “postulado da 

observância dos pactos” (votado na Assembleia Geral de 1966) 

que aponta para os direitos cidadãos e políticos, econômicos, 

sociais e culturais. A comissão de reforma promoveu uma 

desmilitarização do conceito de segurança, ao afirmar que 

qualquer evento ou processo que leve à morte em larga escala ou 

que diminua as chances de vida e enfraqueça o Estado como 

unidade básica do sistema internacional é algo que tem a ver com 

a segurança internacional: ela deixa claro que por segurança não 
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se entende apenas o poder de polícia ou uso da força, mas a ajuda 

humanitária diante de crises, epidemias etc.   

Quanto à segunda inovação, o núcleo da Carta da ONU é 

formado pela proibição geral da violência e pela autorização, 

conferida ao Conselho de Segurança, de empregar sanções 

adequadas nos casos em que tal proibição é violada. O direito à 

autodefesa no caso de um ataque claramente identificável e 

iminente é o único fator a restringir essa proibição. A comissão 

de reforma defende o direito do Conselho de Segurança de 

intervir militarmente em conflitos intraestatais no caso de 

genocídio e de outras formas de assassinato em larga escala de 

limpezas étnicas ou de violações sérias do direito humanitário 

internacional que governos soberanos não podem ou não querem 

prevenir.A comissão também faz críticas quanto à seletividade e 

tratamento desigual de casos relevantes. Segundo ela, as Nações 

Unidas frequentemente abordaram de forma discriminatória os 

assuntos de segurança internacional21. E, embora a comissão não 

se manifeste sobre a questão das consequências do uso da força, 

quando esta não é mais atribuição das forças armadas, mas de uma 

polícia mundial para defesa humanitária do direito das gentes, 

executada pelo Conselho de Segurança, não se trata mais de uma 

delimitação civilizadora de um poder de guerra, mas da 

“obrigação de um uso da força policial para proteger direitos 

fundamentais de cidadãos do mundo, contra seus próprios 

governos nacionais, ou contra um outro poder intra-estatal 

saqueador” ( HABERMAS, 2007, p. 377). 

                                                 
21 Como se pode notar a presteza dada aos ataques de 11 de setembro de 2001 

comparado aos assassinatos em massa cometidos de abril de 1994 até meados 

de julho do mesmo ano em Ruanda.  
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Quanto à terceira inovação (a relativização da soberania 

estatal para melhor manutenção da paz e da segurança mundial), 

há literalmente na Carta da ONU uma tensão entre o Artigo 2, nº 

7 (que confirma a proibição de intervenção do clássico direito 

internacional das gentes) e o Capítulo VII (que concede ao 

Conselho de Segurança direitos de intervenção). Por isso, foram 

criados inúmeros obstáculos ao trabalho do Conselho de 

Segurança quando este precisava enfrentar catástrofes 

humanitárias que aconteciam sob a capa da soberania de um 

regime criminoso ou cúmplice de crimes. Para Habermas, é 

obrigação da comunidade internacional intervir sempre quando 

necessário.  Segundo ele, “a construção do Conselho de 

Segurança deveria fazer com que ‘princípios’ fossem revestidos 

de suficiente ‘poder político’ a fim de submeter relações 

internacionais a um direito coativo” (2007, p. 378). É necessário, 

portanto, para a manutenção da paz e segurança mundial, que se 

atribua autoridade ao Conselho de Segurança para que ele possa 

colher junto aos seus membros potenciais de sanção para a 

implementação do direito das Nações Unidas como direito 

prioritário. As propostas para a reforma do Conselho de 

Segurança devem visar ao fortalecimento das disposições de 

cooperação de membros potentes e ao “enfaixamento” de 

qualquer superpotência que procure, em vez de atuar como 

jogador participante, atuar como jogador autônomo. 

É mister, portanto, que a proibição da guerra e o respeito 

aos direitos humanos fundamentais sejam implementados contra 

Estados nacionais singulares incapazes ou recalcitrantes. E são os 

próprios Estados-membros unidos num feixe quem devem 

auxiliar nesta tarefa, colocando à disposição das Nações Unidas 

as forças armadas que estão mais próximas aos locais onde se 
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encontram as missões humanitárias. Diferentemente da 

concepção de soberania originada do sistema westfaliano, hoje o 

Estado é obrigado a proteger o bem-estar de seus próprios povos 

e também a arcar com suas obrigações para com a comunidade 

internacional mais ampla. Embora o Estado nacional ainda 

continue equipado com competências fortes, ele agora opera 

como um agente falível da comunidade mundial, procurando 

garantir, no âmbito de suas fronteiras, os direitos humanos 

positivados na forma de direitos fundamentais, e faz isto em nome 

de seus cidadãos unidos democraticamente. Os cidadãos do 

Estado, na qualidade de sujeitos do direito das gentes ou de 

cidadãos do mundo, também devem transferir à organização 

mundial uma espécie de garantia por perdas e danos, permitindo 

“que o Conselho de Segurança assuma uma função da garantia de 

direitos fundamentais nos casos em que o governo de uma nação 

não for mais capaz disso ou não tenha vontade de promover isso” 

(HABERMAS, 2007, p. 379-380). 

Quanto à quarta inovação (a inclusão da totalidade dos 

Estados numa organização mundial que priorize e atribua força 

vinculante e universal do direito da ONU), Habermas (Cf. 2007) 

afirma que enquanto a Liga das Nações pretendia configurar-se 

apenas como uma espécie de vanguarda de Estados liberais, a 

ONU estabeleceu, desde o início, a inclusão de todos os Estados: 

ao lado de Estados constituídos de modo liberal ela incluiu 

Estados de regimes autoritários, e até mesmo despóticos ou 

criminosos, e que ferem, em sua prática, o teor da Carta que eles 

mesmos sustentam. Desse modo, no momento em que é 

preenchida uma condição necessária para a validade universal de 

um “direito constitucional mundial”, sua força vinculante 

também é desmentida. Essa tensão entre facticidade e validade 
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aparece explicitamente no caso das violações dos direitos 

humanos cometidas pelas grandes potências que têm poder de 

veto, e que podem bloquear todas as medidas do Conselho de 

Segurança dirigidas contra elas. Da mesma forma, o 

estabelecimento de padrões para reforçar os direitos humanos não 

pode ser realizado por Estados que não demonstram compromisso 

com sua promoção e proteção.Essa discrepância entre norma e 

realidade exerce, porém, uma pressão que obriga os Estados-

membros autoritários a uma adaptação. Segundo ele,  

 

A percepção internacional modificada e a discriminação pública de 

Estados que rompem os padrões de segurança e de direitos humanos, 

estabelecidos, levaram a uma materialização da prática de 

reconhecimento do direito das nações. O princípio da efetividade, 

segundo o qual, para se ter o reconhecimento da soberania de um Estado 

é suficiente a manutenção do direito e da ordem sobre o próprio 

território, já foi superado amplamente e substituído pelo princípio da 

legitimidade. Os relatórios que regularmente são publicados sobre 

organizações que operam em todo o mundo tal como 

HumanRightsWatch ou Amnesty International contribuem 

essencialmente para que os Estados injustos percam sua legitimidade. 

Assume uma importância especial, neste contexto, o reconhecimento 

do Tribunal Penal Internacional, já que a prática de decisão de um 

tribunal, o qual especificasse os fatos apenáveis à luz de um direito 

internacional, poderia influenciar decisões futuras do Conselho de 

Segurança, o que conferiria maior força a um direito supranacional e o 

protegeria contra as pretensões de soberania de Estados com reputação 

duvidosa, e reforçaria, em geral, a autonomia das Nações Unidas contra 

os ‘monopolistas’ do poder do Estado. Isso também robusteceria e 

conferiria autoridade à voz de uma ‘esfera pública mundial’, difusa, a 

qual se comove com os crimes políticos em massa e com regimes 

injustos (HABERMAS, 2007, p. 380-1). 
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Segundo Habermas, as decisões políticas das organizações 

internacionais – que subsistem sobre a base de acordos 

multilaterais entre Estados soberanos – ultrapassam o modo e a 

medida de legitimação de que gozam os contratos celebrados no 

âmbito do direito das gentes à luz da constituição democrática das 

partes que celebram o contrato quando tais organizações são 

sobrecarregadas com as tarefas de governar além das fronteiras 

do Estado nacional. É o caso das Nações Unidas – a quem seriam 

incumbidas as tarefas de vigiar a segurança internacional e manter 

os padrões de direitos humanos no mundo.  

A inclusão de organizações não governamentais (ONGs) 

nas deliberações da Assembleia Geral também foi proposta pela 

comissão de reforma da ONU como uma forma de aumentar a 

aceitabilidade das decisões da organização mundial na esfera 

pública mundial. Novos subsídios seriam fornecidos através de 

ligações transversais com os parlamentos nacionais dos Estados-

membros. Desse modo, a soberania estatal deixaria de ser assunto 

da alçada de decisão de um só indivíduo, e passaria a ser 

trasladada para competências de codecisões. Mesmo assim, essas 

reformas não seriam capazes de superar o abismo existente entre 

as decisões supranacionais e os caminhos de legitimação que 

funcionam democraticamente no interior dos Estados. A 

superação desse abismo poderia advir de uma colaboração entre 

um Conselho de Segurança reformado e um tribunal penal 

reconhecido universalmente (o Internationaler Strafgerichtschof 

– ISTGH). 

Para Habermas, o consenso da organização mundial na 

resolução das questões mundiais poderia ser efetivado e 

legitimado da seguinte forma:  
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Suponhamos que o Conselho de Segurança se ocupe de questões da 

garantia da paz e da proteção dos direitos humanos, submetidas à 

decisão judicial seguindo regras equitativas, não-seletivas, imparciais. 

E suponhamos, além disso, que o ISTGH tenha decomposto e 

determinado os fatos principais (provisoriamente caracterizados como 

genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e de agressão) 

de modo dogmático. Uma vez caracterizados dessa forma, a 

organização mundial poderia contar, como pano de fundo, com um 

amplo consenso, em três sentidos: concordância quanto aos objetivos 

políticos da concepção de segurança materialmente ampliada; 

concordância quanto à base legal das convenções do direito 

internacional das gentes e dos pactos sobre direitos humanos votados 

pela Assembleia Geral e já ratificados por muitos Estados 

(concordância quanto ao núcleo do jus cogens do direito das gentes); e 

concordância quanto ao modo pelo qual uma organização mundial 

reformada processa suas tarefas. Tal prática pode obter reconhecimento 

caso ela, conforme esperamos, se ativer a princípios e procedimentos 

que reflitam o resultado de processos de aprendizagem democráticos no 

longo prazo. A confiança na força normativa do atual procedimento 

conforme a justiça pode alimentar-se de uma antecipação de 

legitimação que as histórias exemplares de democracias comprovadas 

colocam, de certa forma, à disposição da memória da humanidade 

(2007, p. 383). 

 

Embora essas suposições de consenso não expliquem qual 

a razão que leva Habermas a atribuir uma função crítica à esfera 

pública mundial ele afirma, no entanto, que o próprio Kant era 

otimista quanto a isso, já que considerava (na Paz Perpétua) que 

a transgressão do direito em algum lugar do planeta seria sentida 

por todo mundo. De fato, atualmente, qualquer decisão tomada 

num plano supranacional sobre guerra e paz, direito e não direito 

encontra ressonância crítica mundial (basta ver os exemplos das 

intervenções no Vietnã, em Kosovo e no Iraque ou os casos 

Pinochet, Milosevic e Saddam, etc.). É desse modo que surge um 
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sopro de solidariedade entre os indivíduos da sociedade mundial, 

expresso por meio de reações espontâneas de indignação moral 

sobre violações maciças de direitos humanos e infrações da 

proibição da violência a partir do sentimento em comum com as 

vítimas de catástrofes humanas e naturais.  

A descrição feita pelas Nações Unidas quanto ao problema 

da legitimação que se coloca com as novas formas de governar 

que ultrapassam as dimensões de um Estado nacional, embora 

correta, resume-se a um apelo desamparado quanto à forma de 

enfrentá-lo. Com a constatação de que a construção do regime 

econômico internacional se deu fora dos seus quadros (sob a 

hegemonia dos Estados Unidos) a comissão de reforma constata 

que as tomadas de decisão quanto a assuntos de economia 

internacional após ter deixado, há muito tempo, o recinto das 

Nações Unidas, não será possível trazê-las de volta com nenhum 

tipo de reforma, e que – devido à pressuposição da igualdade 

soberana de seus membros – ela está mais talhada para a formação 

de um consenso regulado normativamente do que para um 

equilíbrio de interesses a ser conquistado politicamente. Por outro 

lado, as Multilaterais Econômicas Globais (MEGs), como é o 

caso da OMC, do Banco Mundial e do FMI, também não são 

capazes de enfrentar as tarefas a que se propõem na perspectiva 

do novo consenso de segurança, ocorrendo uma fragmentação 

setorial da colaboração dessas organizações e um fechamento de 

modo autorreferencial, impedindo a percepção correta dos 

problemas. A comissão constata ainda que 

 

As instituições internacionais e os Estados não se organizaram de forma 

a permitir um tratamento coerente e integrado dos problemas relativos 

ao desenvolvimento. Por isso, continuam a tratar a pobreza, as 

epidemias contagiosas e a degradação do meio ambiente como ameaças 
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isoladas. [...] Entretanto, para enfrentar os problemas de um 

desenvolvimento sustentável, os países têm de negociar com os mais 

variados setores envolvendo diferentes questões tais como ajuda a 

estrangeiros, tecnologia, comércio, estabilidade financeira e política de 

desenvolvimento. Mesmo assim, é muito difícil negociar tal tipo de 

pacotes, os quais requerem dos países, onde os impactos econômicos 

são mais profundos, um elevado nível de atenção e de liderança’ (TCC, 

55s). A exigência de uma instituição – na qual se encontram, não apenas 

funcionários de um governo revestidos de competências especiais 

delegadas por secretarias de certas repartições, mas também 

representantes de governos que possuem responsabilidade abrangente e 

círculos de ministros, todos interessados em analisar os problemas em 

seu respectivo contexto e em tomar decisões de modo flexível – pode 

ser entendida como uma resposta implícita à defesa de uma ‘ordem 

mundial desagregada’, à luz de um pluralismo jurídico. Os encontros 

descompromissados de governos tal como o ‘G8’ ou as rodadas de 

negociação formadas ad hoc, tal como o ‘G 20’ e o “G 77’ não 

permitem desenvolver nenhuma perspectiva convincente para a 

constituição de uma política interna mundial. Com exceção dos Estados 

Unidos e da China (quiçá da Rússia), os atuais Estados nacionais não 

se adéquam ao papel de parceiros de uma política mundial, com 

capacidade de ação. Já que eles teriam de se agregar a ordens 

continentais ou subcontinentais sem serem obrigados a pagar por isso o 

preço de déficits democráticos (HABERMAS, 2007, p. 385-6). 

 

Na perspectiva neoliberal e do pluralismo em direito, o 

problema da legitimidade não constitui uma ameaça ao status 

quo, já que a concepção de uma sociedade de direito privado com 

dimensões mundiais desinflaciona as exigências legitimadoras. 

Para os juspluralistas (cujo projeto se contrapõe à visão de uma 

política interna mundial), os fluxos de informação condensados 

em rede favorecem a uma geração espontânea de regras e servem 

à coordenação e à votação de standards, ao estímulo e à 

regulamentação da concorrência, bem como à moderação e ao 



Francisco Pereira de Sousa | 114 

 

estímulo recíproco de processos de aprendizagem. Para além do 

Estado nacional, as dependências verticais, baseadas no poder, 

ocultam-se atrás dos entrelaçamentos funcionais e das influências 

horizontais (Cf. HABERMAS, 2007, p. 387).  

Segundo essa interpretação (juspluralista), o direito 

mundial tem um caráter apolítico, não devendo ser repolitizado 

por instituições políticas tradicionais, de natureza parlamentar, 

mas por via de processos nos quais o direito mundial se acopla 

estruturalmente a discursos especializados, isolados. Para ela, 

com a globalização a política é ultrapassada por outros sistemas 

sociais: a sociedade mundial é configurada por um processo 

extremamente contraditório e fragmentado, impulsionado por 

sistemas parciais individuais da sociedade em velocidades 

distintas; e, em tais processos, a política não apenas perdeu o seu 

papel de liderança, mas regrediu em comparação com outras áreas 

parciais da sociedade. Em que pesem toda a internacionalidade da 

política e do direito internacional, a ênfase da política e do direito 

ainda recai, atualmente, no Estado-nação. Em vez de 

universalização, ocorre uma tendência nítida a maior 

regionalização e localização da política. A fonte do direito 

mundial, segundo o juspluralismo, não jorra do “mundo vivido” 

de grupos e comunidades distintas, mas de discursos e redes de 

comunicação. A fonte social do direito mundial encontra-se em 

um “proto-direito” de redes especializadas, formalmente 

organizadas e funcionais, que criam uma identidade global, mas 

estritamente setorial.  

O explícito déficit de legitimidade democrática produzido 

pelo pluralismo jurídico é patente. E é nesta perspectiva que 

afirma Habermas que 
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[...] a força estruturadora das realizações funcionalmente especificadas 

e as relações de troca se avantajam ao poder organizado territorialmente 

a ponto de as redes transnacionais retroagirem sobre os governos 

nacionais que celebram contratos. As forças centrífugas estilhaçam a 

soberania do Estado em direções horizontais. E a soberania estatal 

decompõe-se na soma de poderes parciais funcionalmente autônomos. 

O Estado perde a competência de determinar suas próprias 

competências e de se posicionar – tanto no foro interno como no externo 

– como ator dotado de uma só voz. Tal imagem da desagregação da 

soberania do Estado ilumina, ao mesmo tempo, o desengate crescente 

que ocorre entre decisões regulatórias – as quais intervêm, a partir de 

cima ou a partir de fora, nas sociedades nacionais – e a soberania 

popular organizada na forma de Estados nacionais: as competências e 

decisões que passam para as Multilaterais Econômicas Globais (MEG) 

continuam, é bem verdade, vinculadas formalmente à responsabilidade 

política dos governos participantes; de fato, porém, são privadas da 

crítica pública e dos posicionamentos dos cidadãos democráticos em 

suas respectivas arenas nacionais. De outro lado, além das fronteiras do 

Estado nacional não se vislumbra nenhum substituto para os déficits de 

legitimação, cada vez maiores, que despontam a nível nacional 

(HABERMAS, 2007, p. 387-8). 

 

Para a estratégia neoliberal, que tem procurado um alívio 

em relação às pretensões de legitimidade,  

 

A força de legitimação de governos eleitos democraticamente, que 

enviam seus funcionários para as organizações internacionais, deve 

bastar para negociações internacionais, mesmo quando os respectivos 

países não conhecem um debate democrático aberto. De acordo com tal 

interpretação, a divisão desigual do poder no interior das Multilaterais 

Econômicas Globais (MEG) não constitui mais um problema sério. Já 

que corporações representativas não poderiam ser tomadas como 

modelo adequado. A falta de legitimação deve ser compensada 

especialmente pela força auto-legitimadora da racionalidade de 

especialistas, associada a uma transparência maior das negociações, a 
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uma informação melhor dos atingidos e, caso haja necessidade, a uma 

participação de ONGs (BOGDANDY, 2001, p. 34).  

 

Para Habermas, essas analogias de expressão neoliberal 

confundem. Segundo tal interpretação, a independência de bancos 

centrais deve ser explicada pela pressuposição controversa de que 

a estabilização da moeda exige decisões específicas que devem 

ser entregues a especialistas, embora as decisões das Multilaterais 

Econômicas Globais intervenham profundamente nos interesses 

politicamente controversos das sociedades nacionais, e até na 

estrutura de toda a economia nacional (Cf. HABERMAS, 2007, 

p. 389). As intervenções feitas pelas Multilaterais Econômicas 

Globais carecem, portanto, de legitimidade. Quanto à questão da 

legitimidade das Multilaterais Econômicas Globais, Habermas 

cita o caso controverso da jurisdição da OMC. Segundo ele,  

 

 [...] no quadro do Estado constitucional, a legitimidade da jurisdição 

ampara-se essencialmente no fato de que os tribunais aplicam o direito 

de um legislador democrático e de que as decisões judiciais podem ser 

corrigidas num processo político. Todavia, na OMC não há instância 

legislativa capaz de indicar ou de modificar normas na esfera do direito 

econômico internacional. E uma vez que as negociações multilaterais – 

lentas e pesadas – não constituem substituto à altura, os órgãos 

encarregados de solucionar os conflitos exercem, mediante relatórios 

detalhados e fundamentados, uma espécie de desenvolvimento 

implícito do direito preenchendo, destarte, funções legisladoras. E tais 

obrigações de direito das nações podem, mesmo sem legitimação 

aparente, intervir em sistemas jurídicos nacionais, obrigando as partes 

a adaptações extremamente sensíveis (HABERMAS, 2007, p. 390). 

 

Para Habermas, a argumentação em favor de um alívio de 

redes de política governamental, que deveriam ser liberadas de 

exigências de legitimação exageradas, poderia ser aceita se as 
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MEGs operassem como componentes de uma constituição liberal 

econômica mundial legítima, a fim de executar uma 

desregulamentação mundial dos mercados. Mas esse parentesco 

entre o programa neoliberal (que procura instituir uma sociedade 

de direito privado em escala mundial) e a estrutura organizacional 

das Multilaterais Econômicas Globais existentes (controladas 

pelos governos e ocupadas burocraticamente) torna impossível a 

institucionalização de um governo global apoiado no projeto 

neoliberal de uma integração da sociedade mundial por meio de 

mercados liberalizados. A exportação, em escala global, do 

projeto de sociedade que o governo americano empreendeu por 

meio do Washington Consensus equilibra-se sobre uma teoria 

falível e altamente discutível, costurada com elementos extraídos 

dos axiomas da Chicago School, cuja reestruturação neoliberal da 

economia mundial é preocupante e problemática. Segundo ele, a 

política que passa do polo das formas políticas de regulamentação 

para o polo dos mecanismos de mercado contribui para a 

perpetuação dela própria. Esse desejo político de uma 

autolimitação do espaço de ação política a favor de forças de 

controle sistêmicas privaria as gerações futuras dos meios 

indispensáveis para uma eventual correção da rota iniciada. A 

decisão nacional, mesmo que consciente e democrática, em 

tornar-se um “Estado de concorrência” destruiria os próprios 

fundamentos, caso se encaminhasse para um tipo de organização 

de sociedade onde fosse impossível rever e anular tal decisão por 

um caminho democrático.  

No Ocidente – responsável e motor do movimento da 

modernização capitalista – concorrem vários modelos de 

sociedade, e nem todas as nações ocidentais estão dispostas a 

assumir, para si mesmas e para o mundo, os custos sociais e 
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culturais inerentes à falta de um equilíbrio do bem estar que os 

neoliberais pretendem impor. Habermas defende, porém, a 

manutenção de certo espaço de ação política em outras culturas 

que, ao terem acesso ao mercado mundial e ao darem seu 

assentimento à dinâmica da modernização social, revelam a 

disposição de adaptar e transformar as próprias formas de vida, 

mas não a ponto de renunciar a elas e substituí-las por uma forma 

de vida importada. Segundo ele, as múltiplas e variadas faces da 

sociedade mundial pluralista não suportam uma sociedade de 

mercado mundial politicamente desarmada e totalmente 

desregulamentada, já que em uma sociedade desse tipo “as 

culturas não-ocidentais que trazem o cunho de outras religiões 

mundiais ver-se-iam privadas do espaço de ação que permite a 

elas apropriarem-se das conquistas da modernidade lançando mão 

de recursos próprios” (HABERMAS, 2007, p. 392). 

 

2.4 A alternativa à república mundial: os três níveis do sistema global 

 

Habermas (Cf. 2007) esclarece de que modo o projeto de 

constitucionalização do direito internacional pode ser entendido à 

luz das circunstâncias atuais. Ele irá descrever a sociedade 

mundial politicamente constituída como “um sistema em vários 

níveis”, que mesmo sem um governo mundial é capaz de realizar 

uma política interna mundial, especialmente nos campos da 

política econômica e da política do meio ambiente. Habermas (Cf. 

2007) pensa a “sociedade de cidadãos do mundo” 

(Weltbürgergesellschaft) constitucionalizada como uma estrutura 

distinta do sistema do direito das gentes (centrado em uma única 

espécie de jogadores, os Estados nacionais, e que possui apenas 

dois campos de jogo, a política interna e as relações externas ou 



119 | Habermas e a Constitucionalização do Direito Internacional 

 
 

internacionais). A sociedade de cidadãos do mundo 

constitucionalizada será caracterizada por três arenas: a arena 

supranacional, a arena intermediária ou transnacional e a arena 

nacional (Cf. HABERMAS, 2007, p. 359). 

Segundo ele, a arena supranacional deve ser ocupada por 

um único ator: a organização mundial das Nações Unidas (como 

uma instituição da comunidade internacional), que atuará em 

campos políticos bem circunscritos, e sem assumir caráter estatal. 

As Nações Unidas devem preencher duas funções bem 

determinadas: a de preservação da segurança internacional e 

defesa global dos direitos humanos (Cf. HABERMAS, 2007, p. 

359-360). Nesse novo contexto, cuja legitimidade democrática 

deve estar atrelada a uma esfera pública nacional e internacional, 

os Estados continuam sendo sujeitos de um “direito de povos” 

transmutado em “direito de cidadãos do mundo”, pois: 

 

[...] a formação da opinião e da vontade da organização mundial 

deveria, certamente, ser retroligada aos fluxos de comunicação de 

parlamentos nacionais, estar aberta à participação de organizações não 

governamentais autorizadas a participar de discussões e ser exposta à 

observação de uma esfera pública mundial mobilizada. Entretanto, 

mesmo uma organização mundial, corretamente reformada, compõe-se 

diretamente de Estados nacionais, não de ‘cidadãos do mundo’ 

(Weltbürger). E, neste particular, ela se parece mais com uma aliança 

de povos do que com o Estado de povos, kantiano. Porquanto, sem 

república mundial, não é possível a existência de qualquer tipo de 

parlamento mundial, por mais despretensioso que ele seja. Os atores 

coletivos não podem dissolver-se inteiramente, sem deixar resto, na 

ordem que eles próprios têm de criar, mediante um contrato cimentado 

num direito internacional das gentes, o único instrumento disponível no 

início. Caso pretenda ser a coluna portadora de um pacifismo legal 

protegido do poder, a organização mundial tem de ser apoiada 

continuamente por centros de poder organizados na forma de Estados. 
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Ao lado dos indivíduos, os Estados continuam sendo sujeitos de um 

‘direito de povos’ transmutado em ‘direito de cidadãos do mundo’ 

(Weltbürgerrecht), a fim de que a comunidade internacional possa 

proporcionar, em caso de necessidade, a proteção dos direitos 

fundamentais, mesmo quando isso implica um posicionamento contra 

seu próprio governo (HABERMAS, 2007, p. 360). 

 

Para Habermas (Cf. 2007), a proteção dos direitos humanos 

ou dos direitos dos “cidadãos do mundo” (Weltbürger), divulgada 

pelos pactos dos direitos humanos, não deve ser restrita apenas 

aos direitos fundamentais liberais e políticos; ela deve se estender 

“às condições de vida materiais ‘autorizadoras’ que colocam os 

sobrecarregados e sofredores desse mundo em condições de fazer 

uso fático de seus direitos garantidos formalmente”.  

Quanto à arena intermediária ou transnacional, Habermas 

(Cf. 2007) afirma que atualmente existem no palco das redes e 

organizações transnacionais mecanismos capazes de satisfazer a 

crescente necessidade de coordenação de uma sociedade mundial 

cada vez mais complexa (Cf. HABERMAS, 2007, p. 361). 

Bastam procedimentos de troca de informações, de deliberação, 

de controle e de acordo para a resolução de questões técnicas 

amplas (padronização de medidas, regulamentação de 

telecomunicações, prevenção de catástrofes, contenção de 

epidemias, combate ao crime organizado). Tais problemas 

também exigem ajustes de interesses. Estas questões se 

distinguem das de natureza genuinamente “política” (política de 

energia, do meio ambiente, finanças e economia), relevantes em 

termos de distribuição, e que interferem em interesses de 

sociedades nacionais, profundamente arraigadas e de difícil 

remoção. Estes problemas exigem uma necessidade de 

regulamentação e de configuração, apesar de não existir nem o 
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quadro institucional, nem os atores que poderiam suprir tal 

necessidade. Para suprir tal necessidade Habermas pensa em 

regimes regionais que detenham um mandato de negociação 

suficientemente representativo para continentes inteiros, 

dispondo também do necessário poder de implementação. Como 

afirma Habermas, 

 

A política somente poderia satisfazer a necessidade de regulamentação, 

surgida espontaneamente, de uma sociedade mundial e de uma 

economia mundial integrada de modo sistêmico, isto é, de uma forma 

que é natural somente na aparência, se a arena intermediária, fosse 

ocupada por um número não exagerado de ‘jogadores globais’ (global 

players). E estes deveriam ser suficientemente fortes a ponto de 

poderem formar coalisões não fixas e equilíbrios do poder flexíveis – 

especialmente em questões da estruturação e do controle geral do amplo 

sistema de funções econômicas e ecológicas – e negociar compromissos 

obrigatórios que tenham condições de implementação. Por este 

caminho, as relações internacionais no palco transnacional tal qual as 

conhecemos hoje iriam continuar a existir, porém, numa forma 

modificada – já pela simples razão de que, sob um efetivo regime de 

segurança das Nações Unidas, nem mesmo o mais poderoso entre os 

global players teria permissão para apelar à guerra como meio legítimo 

de solução de conflitos. O problema deriva do fato de que na arena do 

meio, que é a arena transnacional, não haja, por enquanto, com exceção 

dos Estados Unidos, atores com capacidade de ação... (HABERMAS, 

2007, p. 362). 

 

Essa dificuldade real chama a atenção para um terceiro 

nível – o dos Estados nacionais. Só na era da descolonização é 

que este nível conseguiu atingir dimensões globais. Apenas na 

segunda metade do séc. XX surgiu uma comunidade inclusiva de 

Estados nacionais: de 51 passou para 192. Trata-se, portanto, de 

uma formação bastante jovem. Mas, mesmo que os Estados 
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nacionais continuem a tomar as iniciativas nas arenas 

internacionais, eles se encontram, atualmente, sob muita pressão, 

devido às interdependências crescentes da economia mundial e 

aos riscos da sociedade mundial, que não respeitam fronteiras 

nacionais e impõem exigências excessivas aos seus fluxos de 

legitimação e espaços de decisão. É por isso que em todos os 

continentes os Estados estão sendo obrigados a assumir uma 

cooperação mais estreita em forma de uniões regionais22. Se os 

Estados nacionais – afirma Habermas (Cf. 2007) – quiserem 

assumir, em um nível transnacional, o papel de portadores 

coletivos de uma “política interna mundial” (Weltinnenpolitik), 

isto é, se quiserem adquirir a capacidade de ação de globalplayers 

e obter a legitimação democrática para os resultados dos acordos 

transnacionais, eles têm de se organizar em formas de cooperação 

que ultrapassam as formas intergovernamentais. Por enquanto, 

apenas nos Estados nacionais da primeira geração (ou seja, na 

Europa) se ensaia um salto para uma figura política desse tipo, 

mais sólida. A esse respeito Habermas destaca o papel pioneiro 

da União Europeia. Segundo ele,  

 

Hoje em dia, a União Europeia atingiu, ao menos, o estágio no qual 

pode pleitear capacidade de ação global. Seu peso político pode 

equiparar-se a regimes continentais ‘autóctones’ tal como a China e a 

Rússia. No entanto, diferentemente dessas potências, que saíram 

relativamente tarde da formação de antigos reinos através de uma fase 

de socialismo estatal intermediária, a União Europeia poderia assumir 

o papel de um modelo para outras regiões porque ela consegue 

                                                 
22 São exemplos: a APEC (Ásia – Pacific Economic Cooperation), a ASEAN 

(Association of South East Asian Nations), o NAFTA (North American Free 

Trade Agreement), a AU (African Union), o ECOWAS (Economic Community 

of West African Staates) e a OAS (Organization of American States). 
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harmonizar em um nível de integração superior os interesses de Estados 

nacionais que já eram independentes anteriormente, gerando, por este 

caminho, um ator coletivo numa escala não conhecida antes. Entretanto, 

a União Europeia só poderá servir de modelo para a estruturação de 

capacidades de ação regionais caso ela consiga atingir um grau de 

integração política que permita à União perseguir, seja internamente, 

seja no exterior, políticas comuns legitimadas democraticamente 

(HABERMAS, 2007, p. 364). 

 

Mas, afirma Habermas (Cf. 2007), infelizmente o 

pluralismo cultural pode acabar se tornando um empecilho para 

estes três níveis elencados, devido ao aumento das tensões em 

nível internacional provocado pela politização das grandes 

religiões mundiais, observada atualmente em todos os países. Em 

uma sociedade mundial, estruturada constitucionalmente, um 

“choque de civilizações” (clash of civilizations) poderia 

sobrecarregar os sistemas de negociação transnacionais. O 

processamento desses conflitos poderia ser aliviado se “os 

Estados nacionais tivessem passado por processos de 

aprendizagem e tivessem modificado, não somente sua 

autocompreensão, mas também sua atitude” (HABERMAS, 

2007, p. 364). A modificação da autocompreensão e da atitude 

dos Estados nacionais para que seja possível o alívio dos conflitos 

derivados do pluralismo cultural se daria, segundo Habermas, por 

dois processos de aprendizagem: o primeiro processo de 

aprendizagem seria processado por meio de uma internalização 

de normas da organização mundial e com a capacidade de 

defender os próprios interesses, inserindo-os, de modo sagaz, em 

redes transnacionais, porque, segundo ele, em uma sociedade 

mundial constituída politicamente “os Estados soberanos têm de 

entender-se, ao mesmo tempo, e sem lançar fora formalmente seu 
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monopólio do poder, como membros pacificados da comunidade 

internacional e como parceiros potentes na organização 

internacional” (HABERMAS, 2007, p. 364-5). 

O segundo processo de aprendizagem para modificação da 

autocompreensão e da atitude dos Estados nacionais – para que 

se dê um alívio dos conflitos derivados do pluralismo cultural – 

ocorreria com a superação da consciência ligada historicamente à 

formação dos Estados nacionais. A união regional dos Estados 

nacionais, para uma melhor obtenção da capacidade de ação 

global, requer uma ampliação dessa base de solidariedade dos 

cidadãos de um Estado, que é a sua consciência nacional. 

Segundo Habermas (Cf. 2007), com a implementação, no âmbito 

de fronteiras nacionais, de uma imputação de tolerância de um 

ethos de cidadãos de um Estado democrático tornar-se-á 

improvável uma mobilização de massas por motivos religiosos, 

étnicos ou nacionalistas. 

 

2.5 Uma Constituição Pós-Nacional capaz de integrar poder, dinheiro 

e entendimento  

 

Habermas (Cf. 2007) acredita na possibilidade do sistema 

político democrático e do direito ocidental moderno serem 

trasladados para uma constelação pós-nacional. Para ele, a 

política democrática e a defesa dos direitos fundamentais 

individuais deve ser um assunto não apenas do interesse interno 

aos Estados nacionais, mas de uma política interna mundial. O 

sucesso do projeto kantiano irá, desse modo, depender da 

realização da democracia e dos direitos humanos para além do 

Estado nação, que só podem ser efetivados através da ideia de 

uma juridicização ou constitucionalização da política mundial.  
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Para Habermas (Cf. 2007), embora as concepções 

modernas da constituição refiram-se sempre à relação dos 

cidadãos ao Estado, elas também esboçam uma ordem jurídica 

global capaz de abranger a totalidade da sociedade burguesa (no 

sentido de Hegel e Marx), ou seja, a totalidade do Estado de 

administração, da economia capitalista e da sociedade de 

cidadãos. Do mesmo modo que a economia entra em jogo porque 

o Estado moderno é um Estado fiscal e, portanto, depende das 

relações de mercado organizadas pelo direito privado, a sociedade 

civil é considerada, pelas teorias do contrato social, como a rede 

de relações entre cidadãos solidários (modelo republicano) ou que 

procuram maximizar seus lucros (como é o caso do conceito de 

constituição liberal) (Cf. HABERMAS, 2007, p. 365-6). 

A constituição tem, portanto, como função principal formar 

ou organizar juridicamente a coletividade. Por meio dela, a 

coletividade política se autoafirma, e garante seus direitos como 

membros de uma associação que se autoadministra. É ela quem 

fixa o modo como o poder (Gewalt) organizado no Estado pode 

ser transformado em força legítima (Macht). Ela também decide 

sobre os papéis a serem desempenhados pela economia e pela 

sociedade dos cidadãos na relação com o poder de organização do 

Estado. Esse caráter abrangente da ordem constitucional é 

explícito pela ampliação do catálogo das tarefas estatais, que não 

reside mais apenas na clássica manutenção da ordem e na garantia 

da liberdade, mas na superação das injustiças sociais da sociedade 

capitalista, das ameaças coletivas de uma sociedade de riscos e na 

instauração de direitos iguais de formas de vida culturais em uma 

sociedade pluralista.  
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Nas diferenças de status, geradas de modo capitalista, nos riscos 

provocados pela ciência e pela técnica e nas tensões do pluralismo 

cultural e das visões de mundo, o Estado enfrenta desafios que não se 

adaptam, sem mais nem menos, aos meios da política e do direito. Ele 

não pode, no entanto, fugir à sua responsabilidade política pelo todo 

porque ele mesmo depende, não somente das realizações 

sistemicamente integradoras dos sistemas funcionais privados, por 

conseguinte, em primeira linha, da economia, mas também das 

realizações socialmente integradoras da sociedade de cidadãos. 

Expressão desse novo estilo são os sistemas de negociação 

corporativistas, no interior dos quais, no entanto, o Estado tem de 

continuar se orientando, agora como antes, pela constituição – ou por 

uma interpretação da constituição adaptada às circunstâncias do tempo 

(HABERMAS, 2007, p. 367). 

 

Para Habermas (Cf. 2007), a referência ao Estado, à 

economia e à sociedade civil feita pela constituição pode ser 

explicada quando se considera que todas as sociedades modernas 

são integradas pelos meios do “poder” (organização), do 

“dinheiro” (mercado) e do “entendimento” (formação de um 

consenso) – que correspondem, respectivamente, aos tipos de 

socialização condensadas através do Estado burocrático, da 

economia capitalista e da sociedade civil. O objetivo da 

constituição política é utilizar-se do direito para colocar tais 

sistemas em forma e correlacioná-los entre si, de modo que 

possam preencher suas funções de acordo com a medida de um 

suposto “bem comum”. Para contribuir com a maximização desse 

suposto bem comum, a constituição deve prevenir 

desenvolvimentos falhos de sistemas específicos, utilizando-se da 

capacidade de estruturação de uma ordem jurídica global (Cf. 

HABERMAS, 2007, p. 367-8). 

Para Habermas (Cf. 2007), o poder de organização do 

Estado deve garantir direito e liberdade sem descambar em poder 
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repressivo, tutela paternalista ou coerção normalizadora. A 

economia, por outro lado, deve promover a produtividade e o bem 

estar sem ferir os padrões de justiça distributiva, promovendo o 

maior número possível, sem prejudicar ninguém; e a sociedade 

civil deve engajar-se pela solidariedade de cidadãos 

independentes, sem direcionar-se para o coletivismo ou para a 

integração coagida e sem provocar fragmentação ou polarização 

das visões de mundo. Segundo ele, o bem comum almejado é 

ameaçado não somente pelos “fracassos do Estado” (insegurança 

do direito e opressão), mas também pelos “fracassos do mercado” 

e pelo desaparecimento da solidariedade23. 
Segundo Habermas (Cf. 2007), a assimetria existente entre 

a imagem de sociedade inscrita na constituição e o alcance 

limitado dos meios de configuração política do qual o Estado 

dispõe não foi prejudicial enquanto a economia política se 

encaixava na moldura do Estado nacional e enquanto a 

solidariedade se alimentava da consciência nacional de uma 

população relativamente homogênea. Nestas condições, o sistema 

                                                 
23

 “Mesmo quando o Estado preenche suas tarefas genuínas de manutenção da 

ordem e de garantia da liberdade, ele não consegue manter ininterruptamente 

o requerido nível de legitimação caso uma economia bem-sucedida não 

consiga gerar as condições para uma distribuição dos ressarcimentos sociais 

que seja aceita, e caso uma sociedade de cidadãos não consiga produzir 

motivos para uma medida razoável de orientações pelo bem comum. O mesmo 

vale vice-versa. Por isso, a constituição coloca nos ombros do Estado 

democrático uma responsabilidade paradoxal, pelos pressupostos da existência 

econômica e cultural da coletividade política, a qual ele pode, é verdade, 

influenciar e promover com os meios da pressão política e da coação jurídica, 

os quais estão à sua disposição. Ele pode, com isso, ‘torná-los controláveis’ 

politicamente: mesmo assim, ele não pode garantir juridicamente o sucesso. O 

desemprego e a segmentação social, do mesmo modo que a falta de 

solidariedade, não são expulsos do mundo por meio de proibições ou de 

medidas administrativas” (HABERMAS, 2007, p. 368-9).  
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do livre comércio do Hemisfério Ocidental, estabelecido após 

1945, mantinha um câmbio fixo, as fronteiras do comércio 

internacional estavam abertas, embora os sistemas da economia, 

inseridos ainda em contextos nacionais, fossem sensíveis a 

intervenções do Estado. E já que os governos nacionais 

mantinham um grande espaço para o seu próprio território, era 

possível um controle político dos processos sociais detentores de 

relevância pública.  

A construção jurídico-constitucional da sociedade permite 

que a sociedade aja sobre si mesma por meio de agências estatais. 

A substância democrática da constituição depende da capacidade 

de exercício de influência da sociedade sobre si mesma: a 

autonomia política dos cidadãos só adquire conteúdo a partir do 

momento que uma sociedade é capaz de se autoinfluenciar através 

de meios políticos. Apesar de ser este um ponto decisivo, com a 

ampliação dos domínios de responsabilidade política e da 

manutenção de sistemas de negociação corporativistas, os canais 

de legitimação do Estado nacional passaram a ser 

sobrecarregados até o limite do que é suportável normativamente. 

E, a partir do momento em que se passou para um regime 

econômico neoliberal, esse limite foi ultrapassado. Com isso, o 

Estado nacional passou a perder espaços tradicionais de 

influência: políticas e decisões externas interferem cada vez mais 

na vida pública dos Estados nacionais. De acordo com Habermas, 

 

Hoje em dia, assistimos a privatização cada vez mais ampla de 

realizações que até agora eram reservadas ao Estado nacional. Com a 

transmissão para empreendedores privados, afrouxam-se os laços que 

prendiam tais serviços e produções ao texto de uma constituição. Isso é 

tanto mais arriscado quanto mais a privatização atingir esferas nucleares 

do poder de soberania (segurança pública, forças armadas, sistema 
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penal ou a geração de energia). O legislador democrático, no entanto, 

ainda é submetido, além disso, a um outro tipo de despotencialização, 

a partir do momento em que a globalização da economia, desejada 

politicamente, passou a desenvolver uma dinâmica própria. Porquanto 

agora, os processos sociais (que são relevantes para a garantia da 

liberdade e da segurança do direito, para a justiça distributiva e para a 

convivência com igualdade de direitos) subtraem-se ao controle 

político, numa proporção cada vez maior. Agudiza-se, desse modo, a 

assimetria entre a responsabilidade atribuída ao Estado democrático e o 

espaço real de sua influência. Com a desregulamentação e o 

desconfinamento dos fluxos de informação e de comércio 

internacionais em muitas outras dimensões surge uma necessidade de 

regulamentação, a qual é captada e processada por redes e organizações 

transnacionais. Mesmo quando há a colaboração dos funcionários dos 

governos nacionais, as decisões dessas redes políticas interferem 

profundamente na vida pública dos Estados nacionais, mesmo sem 

estarem conectadas aos fluxos de legitimação destes últimos. (...) ‘Os 

processos democráticos que preparam as decisões nos Estados 

nacionais estão, por conseguinte, perdendo sua ancoragem. Eles são 

suplantados por organizações e atores que realmente são, de modo 

geral, responsáveis, de uma forma ou de outra, por seus governos 

nacionais, mas que são, ao mesmo tempo, mais remotos e inacessíveis 

aos que se envolvem nacionalmente nas regulações em questão. Dado 

o fato da extensão da intromissão dessas novas instituições 

internacionais nos negócios das sociedades nacionais, a noção de 

autoridade ‘delegada e por isso controlada’ não se mantém mais no 

sentido principal e agente (HABERMAS, 2007, p. 370-1). 

 

Para Habermas, a constelação pós-nacional nos coloca 

perante uma alternativa desconfortável: ou nós abandonamos a 

pretensiosa ideia de uma constituição entendida como associação 

de cidadãos livres e iguais que se administra a si mesma, 

aceitando uma interpretação sociologicamente desenganada de 

democracias e Estados de direito, vistos apenas como fachadas, 
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ou tomamos a ideia remanescente da constituição e a dissociamos 

do substrato do Estado nacional de uma sociedade mundial 

constituída politicamente.  

Segundo ele, hoje os Estados nacionais passam cada vez 

mais a depender de uma sociedade mundial altamente 

interdependente (fluxos acelerados da informação e da 

comunicação, movimentos de capital em escala mundial, fluxos 

de comércio, cadeias de produção e transferências de tecnologias, 

turismo em massa, migração do trabalho, da comunicação 

científica etc.), onde os sistemas parciais da sociedade mundial 

ultrapassam facilmente as fronteiras nacionais. Mas essa 

sociedade global também será integrada pelos mesmos meios 

(poder, dinheiro e entendimento) que integraram as sociedades 

nacionais. Desse modo, tanto a solidariedade dos cidadãos de um 

Estado como a capacidade de condução da constituição política 

não devem ser confinadas em limites nacionais. Assim como a 

constituição foi capaz de enfrentar com sucesso os mecanismos 

de integração (poder, dinheiro e entendimento) no nível nacional 

– utilizando-se dos meios da política e do direito – ela também 

poderá conseguir o mesmo resultado no nível transnacional ou 

supranacional. E acrescenta,  

 

Num sistema global de vários níveis, a clássica função de ordem que é 

atribuída ao Estado, isto é, a garantia de segurança, de direito e de 

liberdade seria transferida para uma organização mundial supranacional 

especializada nas funções da garantia da paz e da implementação global 

dos direitos humanos. No entanto, tal organização seria desonerada das 

tarefas imensas de uma política interna mundial, as quais consistem não 

somente em superar o extremo desnível do bem-estar da sociedade 

mundial estratificada, em redirecionar fardos ecológicos desiguais e em 

afastar ameaças coletivas, mas também em implementar um 

entendimento intercultural com o objetivo de conseguir efetivamente 
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direitos no diálogo das civilizações mundiais. Tais problemas exigem 

um outro modo de elaboração no quadro de sistemas de negociação 

transnacionais. Eles não podem ser solucionados por um caminho 

direto, no qual se lança mão do poder e do direito contra Estados 

nacionais incapazes ou recalcitrantes. Eles atingem a própria lógica dos 

sistemas de funções que ultrapassam fronteiras e o sentido próprio das 

culturas e religiões mundiais com as quais a política tem de se acertar 

pelo caminho de um controle e de um equilíbrio inteligente de 

interesses, bem como através de uma abertura hermenêutica 

(HABERMAS, 2007, p. 372). 

 

2.6 Problemas de legitimação democrática em uma Sociedade Mundial 

Constitucionalizada 

 

Para Habermas (Cf. 2008), devido aos monstruosos crimes 

de massa cometidos no séc. XX não é mais possível apoiar a 

proibição de intervenção e imunidade estatal na perseguição 

penal de crimes internacionais. O direito internacional se 

desenvolveu desde o final da II Guerra Mundial como reação às 

guerras ofensivas e aos crimes de massa, embora suas inovações 

não tenham se esgotado no regime da política de segurança e de 

defesa dos direitos humanos da ONU. As formas de governo 

internacional desenvolvidas na quarta parte do séc. XX são uma 

necessidade devido ao curso que tomou a globalização e suas 

consequências no mundo contemporâneo.Desenvolveram-se 

formas de governo internacional em vários setores: política 

energética, meio-ambiental, financeira e comercial, nas relações 

trabalhistas, na luta contra o crime organizado, comércio de 

armas, erradicação de epidemias, etc. Do mesmo modo, os 

mercados e divisas comuns vão formando alianças estatais em 

nível continental. Isso tudo ocorre devido às necessidades de 

condução e regulação resultantes da interdependência, cada vez 
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maior, de uma sociedade mundial emergente e em processo de 

diferenciação funcional. Neste mesmo período, foi limitada a 

soberania dos Estados tanto no que concerne ao direito de decidir 

sobre a guerra e a paz como devido à perda da capacidade de 

controle e direção onde eles podiam decidir com maior 

independência (manutenção da paz e da segurança da população, 

garantia da liberdade, da segurança jurídica e legitimação 

democrática). Devido ao deslocamento na relação entre mercado 

e política a favor dos mercados globalizados, o Estado é afetado 

em seu papel de Estado intervencionista. 

Com o desenvolvimento da rede de instituições 

internacionais e a perda de competência dos Estados nacionais se 

abre uma fenda entre as novas necessidades de legitimação 

surgidas com uma forma de governo que transcende o Estado 

nacional e as instituições e os procedimentos de criação de 

legitimidade conhecidos que até o momento só funcionaram na 

esfera pública dos Estados nacionais. Simultânea à 

deslegitimação dos Estados nacionais dá-se a necessidade de 

intervenção de uma política supra-estatal nos recursos 

legitimadores dos Estados nacionais, como é o caso da União 

Europeia (baseada nos fundamentos jurídicos de tratados 

internacionais, mas que exercem uma série de competências 

decisórias que intervêm profundamente no mecanismo de 

intercâmbio social dos Estados membros, que estes já não 

conseguem mais legitimar-se recorrendo apenas àqueles 

fundamentos). 

Na sua proposta de um sistema global de três níveis ou 

planos, Habermas segue Hauke Brunkhorst (Cf. 2007) na 

decomposição dos 3 elementos estreitamente compenetrados na 

forma histórica do Estado democrático de direito: a estatalidade, 
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a constituição democrática e a solidariedade da cidadania. 

Segundo ele, enquanto a constituição política e a pertença 

solidária a uma associação de sujeitos jurídicos livres e iguais 

podem ir além das fronteiras nacionais, o substancial do Estado 

(ou seja, sua capacidade de ação e poder administrativo de 

monopolizador da violência organizada hierarquicamente) 

continua vinculado a uma infraestrutura estatal. A ideia de uma 

comunidade internacional institucionalizada e não estatal, que 

obriga os Estados nacionais a manter um intercâmbio pacífico 

entre si e lhes autoriza a garantir os direitos fundamentais de seus 

cidadãos em seus respectivos territórios, e que vigia e intervém 

em caso de sua violação por algum governo particular, possui um 

sistema político diferenciado.  

Neste sistema global de vários níveis, a tradicional função 

de manter a ordem, atribuída ao Estado, é transferida para uma 

organização mundial supranacional. Essa organização seria 

desobrigada das tarefas de uma política interna mundial 

(superação dos desníveis do bem-estar da sociedade mundial, 

resolução de problemas ecológicos, ameaças coletivas, 

entendimento intercultural etc.). Tais problemas seriam 

negociados transnacionalmente, através de um equilíbrio de 

interesses e de uma abertura hermenêutica. Enquanto a 

organização mundial supranacional é constituída de forma 

hierárquica e institui para seus membros um direito vinculante, as 

formas de interação a nível transnacional são heterárquicas. 

Como mostra Habermas,   

 

(...) no palco das redes e organizações transnacionais, já se condensam 

e se sobrepõem mecanismos capazes de satisfazer a crescente 

necessidade de coordenação de uma sociedade mundial cada vez mais 

complexa. Em que pese isso, a coordenação de atores estatais e não-



Francisco Pereira de Sousa | 134 

 
estatais constitui uma forma de regulação destinada a uma única 

categoria de problemas que ultrapassam fronteiras. Para questões 

técnicas em sentido amplo (tal como a padronização de medidas, a 

regulamentação das telecomunicações ou a prevenção de catástrofes, a 

contenção de epidemias ou o combate do crime organizado) bastam 

procedimentos da troca de informações, da deliberação, do controle e 

do acordo. E já que o demônio se encontra sempre no detalhe, tais 

problemas também exigem os ajustes de interesses. Mesmo assim, eles 

se distinguem das questões de natureza genuinamente ‘política’, as 

quais, como é o caso das questões da política de energia e do meio 

ambiente, das finanças e da economia – que são relevantes em termos 

de distribuição – interferem em interesses de sociedades nacionais, 

profundamente arraigados, e de difícil remoção. Com respeito a tais 

problemas de uma futura política interna mundial, existe uma 

necessidade de regulamentação e de configuração. Porém, ainda não 

temos nem o quadro institucional, nem os atores que poderiam suprir 

tal necessidade. As redes políticas existentes são especificadas de modo 

funcional e formam, no melhor dos casos, organizações compostas de 

modo inclusivo que trabalham multilateralmente, nas quais os 

representantes do governo – independentemente de quem mais seja 

admitido – carregam a responsabilidade têm o poder da palavra. Por via 

de regra, elas não formam um quadro institucional para competências 

legisladoras ou correspondentes processos de formação da vontade 

política (HABERMAS, 2008, p. 361-2). 

 

Segundo essa proposta, o sistema de negociação central 

disporia de competências generalizadas: ele uniria a flexibilidade 

dos governos estatais (que pudessem observar a totalidade) com 

a estrutura não hierárquica de uma organização multilateral de 

membros iguais de direito. Mas apenas regimes estendidos 

regionalmente– representativos e com capacidade de se impor – 

podem fazer operativa tal instituição. Seria necessário que 

Estados (de pequeno e médio poder político) e continentes 

inteiros (como a África) se agrupassem (segundo o exemplo da 
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União Europeia) junto a potências mundiais “natas” (como EUA, 

China, Índia e Rússia) para poder ter capacidade de atuação plena. 

Para que essa constelação possa ser sustentada seria necessário, 

portanto, a concentração do poder político em poucos global 

players a partir de uma diferenciação funcional da comunidade 

mundial. É mister, porém, afirma Habermas, não perder de vista, 

além dos desenvolvimentos normativos, os desenvolvimentos 

sistemáticos, já que: 

 

(...) mesmo que tal quadro fosse estabelecido, ainda não teríamos os 

atores coletivos capazes de colocar tais decisões em prática. Eu penso 

em regimes regionais que detêm um mandato de negociação 

suficientemente representativo para continentes inteiros, dispondo 

também do necessário poder de implementação. A política somente 

poderia satisfazer a necessidade de regulamentação, surgida 

espontaneamente, de uma sociedade mundial e de uma economia 

mundial integrada de modo sistêmico, isto é, de uma forma que é 

natural somente na aparência, se a arena intermediária fosse ocupada 

por um número não exagerado de ‘jogadores globais’ (global players). 

E estes deveriam ser suficientemente fortes a ponto de poderem formar 

coalizões não fixas e equilíbrios do poder flexíveis – especialmente em 

questões da estruturação e do controle geral do amplo sistema de 

funções econômicas e ecológicas – e negociar compromissos 

obrigatórios que tenham condições de implementação. Por este 

caminho, as relações internacionais no palco transnacional tal qual as 

conhecemos hoje iriam continuar a existir, porém, numa forma 

modificada (HABERMAS, 2008, p. 362). 

 

O terceiro nível de diferenciação do sistema político 

mundial – e suporte desse sistema – estaria no plano mais baixo, 

o nacional, e é ocupado pelos Estados que compõem atualmente 

a ONU. Para Habermas, é mister que tais Estados satisfaçam os 

princípios da organização mundial próprios do Estado de direito, 
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já que são eles “a fonte mais importante para a legitimação 

democrática de uma sociedade mundial constitucionalizada” 

(2008, p.113). Essa transferência de legitimação não deve ser 

rompida no marco dos regimes regionais, problema este porque 

passa a União Europeia no seu estágio de desenvolvimento atual.  

A renúncia habermasiana do caráter estatal de uma 

sociedade mundial é criticada por Rainer Schmalz-Bruns. 

Segundo Habermas, Schmalz-Bruns vê como problemático o fato 

de Habermas ter disposto os fatores indispensáveis de 

estatalidade em sua concepção para a domesticação, nas redes do 

direito constitucional, de uma política mundial revestida de 

poder, tornando-os a especificar segundo o contexto. Ele acredita 

que fica um vazio por preencher na arquitetônica proposta por 

Habermas. Este vazio se abriria de modo especial entre as 

expectativas de legitimação dos cidadãos do mundo e as que têm 

os cidadãos do Estado. Os cidadãos do mundo se orientam de 

acordo com estandares universalistas, aos quais têm de obedecer 

tanto a política de defesa da paz e dos direitos humanos da ONU 

como uma política interior mundial pactuada entre os global 

players. Os cidadãos do Estado não medem, prioritariamente, o 

comportamento de seus governos e de seus chefes de negociações 

de acordo com os estandares de justiça globais, mas conforme à 

percepção efetiva de interesses nacionais ou regionais. Desse 

modo, as ideias de legitimação desenvolvidas no marco 

referencial cosmopolita da comunidade internacional se 

chocariam com as expectativas de legitimação que se referem ao 

marco referencial nacional (Cf. HABERMAS, 2008, p. 114). 

Schmalz-Bruns defende a tese de que a democratização 

jurídica da política mundial só pode ser pensada como possível 
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em uma república mundial. Conforme Habermas, Schmalz-Bruns 

defende que  

 

(...) a responsabilidade política dos governos nacionais ou regionais 

frente a seus próprios cidadãos só pode ser relativizada ante a 

preeminência das medidas de justiça universalista de uma Constituição 

política mundial se esta mesma adquire um caráter estatal. Pois, 

unicamente em um Estado mundial ficaria fundada a ordenação do 

planeta na vontade de seus cidadãos. Só em um marco assim poderia 

organizar-se a formação da opinião e da vontade democráticas dos 

cidadãos de maneira, ao mesmo tempo, monista – a partir da unicidade 

da cidadania mundial – e efetiva, ou seja, com um efeito vinculante na 

implementação das resoluções e das leis (SCHMALZ-BRUNS apud 

HABERMAS, 2008, p. 115). 

 

Habermas procura replicar esta objeção por meio de uma 

diferenciação conceitual. Segundo ele, já que a sociedade 

mundial politicamente constituída está integrada por cidadãos e 

Estados, o fluxo de legitimação da formação da opinião e da 

vontade política não pode discorrer, como ocorre no Estado 

nacional, de modo linear desde os cidadãos ao poder estatal. É 

mister que se tenha em consideração duas vias de legitimação: a 

primeira conduziria – desde os cidadãos do mundo e por meio de 

uma comunidade internacional integrada por Estados membros 

controlados pelos cidadãos estatais – a uma política de defesa da 

paz e dos direitos humanos; a segunda levaria, desde os cidadãos 

do Estado e do seu respectivo Estado nacional (e por meio do 

regime regional correspondente), a um sistema de negociação 

transnacional direcionado às questões relativas à política interna 

mundial, de modo que estas duas vias vem a encontrar-se na 

Assembleia geral da Organização Mundial, já que a ela competem 

a interpretação e o desenvolvimento da Constituição política da 
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sociedade mundial e, desse modo, o marco normativo tanto da 

política de defesa da paz e dos direitos humanos como da política 

interna mundial (Cf. HABERMAS, 2008, p. 115-6). 

A posição tomada por Schmalz-Bruns está baseada na 

objeção conceptual de Thomas Nagel (Cf. 2005), que advoga 

contra a construção democrática de uma constituição do mundo 

desestatizada. Nagel recupera a abstração moderna do contrato 

social e do “estado de natureza” levada a cabo pela tradição do 

direito racional na efetivação da democracia por meio de uma 

república mundial. Para Habermas, no entanto, a concepção de 

Nagel entra num beco sem saída, devido à falsa analogia por ele 

estabelecida. Segundo ele, 

 

A analogia do contrato social sugere, em relação com a 

constitucionalização do direito internacional, uma abstração do estado 

de natureza levada a cabo na tradição do direito racional a fim de 

conseguir uma medida crítica para a constitucionalização do direito 

estatal. Sem embargo, no caso da habilitação política de uma sociedade 

civil mundial composta por cidadãos do Estado de distintas nações que, 

por hora, seguem encontrando-se ainda em um estado pré-político, do 

que se trata é algo distinto à sujeição constitucional de um poder estatal 

autoritário. O experimento conceptual sobre uma ‘saída do estado de 

natureza’ que reconstrói o poder do Estado como se este tivesse surgido 

da vontade racional de indivíduos livres e iguais se adéqua ao caso 

clássico. Mas ante nosso dilema atual não é indicado passar por alto a 

legítima existência dos Estados nacionais já constituídos e remontar-se 

a um estado inicial pré-estatal (HABERMAS, 2008, p.116).  

 

Segundo Habermas, qualquer construção conceptual atual 

de uma juridificação da política mundial tem que partir de 

indivíduos como cidadãos ou sujeitos coletivos estatais e de 

Estados com existência legítima já constituída como as duas 
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categorias de sujeitos outorgadores da Constituição. Para ele, os 

Estados constitucionais legítimos, como membros fundadores,  

 

 [...] entram em jogo já em atenção à sua função atual de garantir formas 

de vida política auto-determinadas por seus próprios cidadãos. 

Merecem atenção, como fonte de legitimação, ademais dos cidadãos do 

mundo potenciais, os Estados, já que os cidadãos estatais – patriotas no 

bom sentido da palavra – estão interessados em uma manutenção e 

melhora das formas de vida nacionais com que estes se identificam e de 

que se sentem responsáveis – sendo autocríticos na visão retrospectiva 

da própria história nacional. O experimento conceptual de um ‘segundo 

estado de natureza’ haveria de ter em conta os sujeitos coletivos estatais 

ainda por outro motivo. Em uma situação onde o que está em jogo não 

é a sujeição do poder autoritário do Estado, mas sim a produção de 

capacidades de ação política, são fundamentais aqueles sujeitos que 

dispõem na atualidade dos meios de um uso legítimo do poder, podendo 

pô-los a disposição de uma sociedade internacional constituída 

politicamente (HABERMAS, 2008, p. 116-7). 

 

Habermas procura desativar a contradição estabelecida por 

Nagel (Cf. 2005) entre os padrões normativos dos cidadãos do 

mundo e dos cidadãos estatais a partir de uma ordenação política 

de signo monista. No sistema dos três níveis por ele esboçado, o 

nível supranacional é ocupado por uma organização mundial 

considerada sob dois aspectos: embora a organização mundial, 

enquanto possuidora de competências de intervenção e regulação, 

esteja especializada nas funções de ordenação fundamentais de 

asseguramento da paz e proteção dos direitos humanos, ela, ao 

integrar a comunidade internacional de Estados e cidadãos, 

representa a unidade do ordenamento jurídico global. Sua Carta 

fundacional poderia assumir o papel de uma Constituição 

cosmopolita apoiada sobre tratados internacionais e em 

referenduns dos Estados particulares, podendo ser aprovada, ao 
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mesmo tempo, em nome dos cidadãos e dos Estados do mundo 

(semelhante à formulação empregada no projeto de Constituição 

europeia). Desse modo, 

 

Uma Assembleia geral que compõe, por um lado, representantes dos 

cidadãos do mundo e, por outro, deputados dos Parlamentos, eleitos 

democraticamente, dos Estados membros (alternando os representantes 

dos cidadãos do mundo e os dos Estados), se reuniria, a princípio, como 

constituinte e logo se consolidaria – dentro do marco estabelecido de 

uma organização mundial com funções especializadas – como um 

Parlamento mundial, cuja função legislativa se esgotaria na 

interpretação e no desenvolvimento da Carta fundacional 

(HABERMAS, 2008, p. 117- 8). 

 

A Assembleia geral seria o lugar institucional onde se 

formaria a opinião e vontade política sobre os princípios 

fundamentais da justiça transnacional que deverão orientar a 

política interna desta organização mundial. Nela, os 

representantes dos Estados membros e dos cidadãos da sociedade 

civil mundial teriam que conciliar uma série de perspectivas sobre 

a justiça que competem entre si. Caberia aos deputados unir a 

representação dos cidadãos de seus respectivos Estados com a 

tarefa de salvaguardar os interesses desses mesmos cidadãos em 

sua condição de cidadãos do mundo. Essa dupla condição dos 

deputados impediria que se tomassem resoluções a priori que 

fossem perigosas para as formas de vida nacionais. Desse modo, 

as questões sobre os princípios fundamentais da justiça 

transnacional seriam firmadas sob premissas institucionalmente 

determinadas.  

A inclusão de todas as pessoas em uma ordem baseada na 

cidadania universal requereria não só que se garantisse a cada 

uma delas os direitos fundamentais políticos e civis, mas que se 
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garantisse a esses direitos o valor devido, ou seja, que se 

garantisse aos cidadãos do mundo um conjunto de condições – 

levando-se em conta o contexto local de cada uma delas – que são 

necessárias para poder reclamar de forma efetiva esses direitos 

formalmente iguais. Sobre esta base seriam fixados limites entre 

uma solidariedade nacional e outra própria da cidadania 

universal. Com a inclusão de diferentes e distantes regiões do 

mundo nas mesmas práticas da economia, comunicação e cultura 

universal, os deveres particulares dos governos nacionais não 

deveriam sobrepor-se às obrigações legais (solidariedade advinda 

de problemas como epidemias, catástrofes naturais, perturbações 

bélicas, etc.) que tocam aos Estados por participarem da mesma 

comunidade internacional. Para Habermas (Cf. 2008), os 

cidadãos dos Estados privilegiados têm deveres, como cidadãos 

do mundo, para com os cidadãos dos Estados menos favorecidos 

por serem também estes cidadãos do mundo.  

Diante da crítica de que o projeto de uma política interna 

mundial sem governo mundial deixa em aberto a questão sobre 

quem deverá impor os princípios e normas fundamentais 

acordados no âmbito supranacional, já que os Estados nacionais 

continuarão com seu caráter estatal monopolizando o poder, 

Habermas responde que seu modelo do sistema de vários níveis 

contesta esta questão segundo os âmbitos políticos que toque. 

Para ele, a organização mundial deve adquirir uma posição 

hierárquica com respeito aos Estados membros, já que cabe a ela 

assegurar a paz e proteger os direitos humanos no âmbito 

internacional, por meio do uso da força legítima tomada de 

empréstimo dos seus membros potentes e dispostos a usá-la em 

nome da organização mundial. No entendimento habermasiano, 

essa prática poderá funcionar na medida em que os Estados 
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soberanos começarem a se entender como membros solidários da 

comunidade internacional.  

Já no âmbito transnacional, as questões técnicas – 

referentes à crescente necessidade de coordenação entre os 

sistemas funcionais cultivada atualmente pelas organizações 

internacionais – podem ser contestadas por especialistas e não 

têm a ver com contradições de interesses subjacentes. O mesmo 

não ocorre em relação aos problemas que afetam as questões de 

redistribuição de bens: estas exigem uma ação positiva de 

coordenação entre Estados. No entanto, faltam instituições e 

procedimentos necessários para decidir programas em questões 

genuínas de política internacional e para dar-lhes uma 

implementação global, do mesmo modo como faltam os atores 

apropriados para estipular compromissos quanto a estas questões 

e para velar pelo cumprimento das resoluções corretamente 

estipuladas. 

Para Habermas, a legitimação democrática desse modelo 

mundial de sociedade seria estabelecida no plano supranacional a 

partir de uma dupla necessidade de legitimação: de um lado, dos 

debates e resoluções da Assembleia geral, e de outro, da práxis 

legisladora, executiva e judicial do resto dos órgãos (Conselho de 

Segurança, Secretariado e Tribunais). Essa dupla necessidade de 

legitimação só poderia ser satisfeita se fosse capaz de gerar um 

espaço público mundial com capacidade de funcionamento, cuja 

força mobilizadora possa ter efeitos políticos significantes.Um 

conjunto de atores da sociedade civil deve produzir em escala 

mundial uma transparência dos temas e das decisões 

correspondentes, dando aos cidadãos do mundo a possibilidade 

de formar opiniões bem informadas e adotar uma determinada 

postura que pode converter-se em algo efetivo nas eleições da 
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Assembleia Geral. A Assembleia Geral deverá, por sua vez, 

seguir a lógica de uma explicação própria dos direitos humanos 

já que tais direitos estão ancorados em todas as culturas. A 

legitimidade obtida na Assembleia Geral e no Conselho de 

Segurança deve ser complementada pela opinião pública informal 

exercida em nível mundial (Cf. HABERMAS, 2008, p. 120-2). 

No plano transnacional, a necessidade de legitimação é de 

outro tipo. Segundo Habermas, as regulamentações da política 

interna mundial pactuadas entre os global players continuam 

tendo, na perspectiva das populações afetadas, um ar do que foi a 

política clássica de assuntos exteriores. Embora esteja excluída 

como meio para resolver conflitos, a declaração de guerra, o 

marco normativo da Constituição cosmopolita, vincula a gestação 

de compromissos, dirigida pelo poder, entre sócios desiguais 

unicamente a certos mandamentos de omissão. A imparcialidade 

dos resultados não é adquirida de modo totalmente independente 

do mecanismo de equilíbrio entre potências ou da capacidade de 

formação de coalizões. Mas, a política clássica do poder não teria 

a última palavra no marco normativo da comunidade 

internacional. O equilíbrio de interesses respeitaria os parâmetros 

de equidade verificados na assembleia geral. Do mesmo modo 

que a gestação de compromissos seria guiada pela aplicação dos 

princípios fundamentais de justiça pactuados em nível 

supranacional. A legitimidade democrática dos compromissos se 

apoiaria, portanto, sobre duas colunas: ela dependeria tanto da 

legitimidade dos sócios da negociação (tal como ocorre com os 

tratados internacionais, as potências e os regimes regionais que 

têm, eles próprios, de assumir um caráter democrático) como de 

que os espaços públicos de cada nação se abrissem uns aos outros 

de maneira tal que no interior dos regimes regionais e das 
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potências mundiais houvesse transparência com respeito à 

política transnacional (Cf. HABERMAS, 2008, p. 122-3). 

 

2.7 Uma comunidade “bipolar” ocidental 

 

Na sua obra Ay, Europa! (Cf. 2008), Habermas afirma que 

o futuro da Europa é a questão que atualmente mais o inquieta, 

porque, segundo ele, se antes das eleições europeias de 2009 não 

se conseguisse fazer um referendum sobre a questão da finalidade 

da unificação, o futuro da União Europeia seria decidido no 

sentido da ortodoxia neoliberal. Se este tema fosse evitado e a 

União Europeia continuasse seguindo a via habitual de 

compromissos, seria deixado livre o campo para a dinâmica dos 

mercados e, desse modo, o poder de configuração política 

existente da União Europeia seria liquidado em favor de uma 

simples zona de comércio livre europeu ampliada difusamente. 

Acontecendo assim, o processo de unificação europeu poderia 

retroceder então a um estado de integração anterior ao já 

alcançado.  

Habermas cita três problemas patentes devido à falta de 

capacidade de decisão da União Europeia. Segundo ele, 

 

(1) As condições da economia mundial, que têm mudado no curso da 

globalização, proíbem hoje em dia ao Estado nacional dispor dos 

recursos dos impostos, sem os quais já não pode satisfazer na medida 

requerida às exigências habituais de ordem político e social, e, em geral, 

a demandas de bens coletivos e serviços públicos. Esta situação se vê 

agravada por outros problemas, como o desenvolvimento demográfico 

ou o incremento da imigração, que só tem uma saída, e esta de caráter 

ofensivo: tornar a ganhar força de configuração política em um plano 

supranacional. Sem taxas de impostos convergentes, sem uma 

harmonização a meio prazo das políticas econômicas e sociais, 
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deixamos o destino do modelo de sociedade europeia em mãos 

estranhas. (2) Tudo isso aponta a uma situação mundial extremamente 

arriscada: o retorno a uma política desapiedada de poder hegemônico, 

o choque do Ocidente com o mundo islâmico, a desintegração das 

estruturas estatais em outras partes do mundo, as consequências sociais, 

a longo prazo, da história colonial, assim como as consequências 

políticas imediatas de uma descolonização falida. Só uma União 

Europeia com capacidade para tomar decisões na política exterior e que 

desempenhe, junto com os EUA, China, Índia e Japão, um papel no 

cenário político internacional, poderia fomentar, nas instituições 

vigentes da economia mundial, uma alternativa ao Consenso de 

Washington, até agora dominante, e impulsionar, sobretudo no marco 

da ONU, reformas que ficaram pendentes, bloqueadas pelos EUA, 

ainda que necessitadas de seu apoio. (3). A divisão produzida no 

Ocidente, visível desde a guerra do Iraque, tem também suas causas em 

uma luta cultural, que divide a própria nação norte-americana. Como 

consequência deste deslocamento mental, os padrões normativos até 

agora vigentes da política governamental experimentam um 

deslizamento. A União Europeia necessita de suas própria forças 

armadas para poder desprender-se da dependência do seu sócio 

superior. Até agora, os europeus ficaram subordinados, nas ações da 

OTAN, nas instruções e regras do Alto Comando americano. O que 

temos que fazer é pôr-nos em condições, inclusive ao proceder de forma 

conjunta, de permanecer fiéis às próprias ideias sobre o direito 

internacional, a proibição da tortura ou o direito penal em situações de 

guerra (HABERMAS, 2008, p. 62-3). 

 

Como vimos, a Europa é muito importante para Habermas 

como impulso inicial para um possível processo de 

Constitucionalização do Direito Internacional. Ele (Cf. 2008) é a 

favor de que a Europa empreenda uma reforma que proporcione 

à União um procedimento efetivo para tomar decisões, e também 

um ministro próprio de Assuntos Exteriores, um presidente eleito 

diretamente e uma base fiscal própria. Para ele, estas 
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reivindicações poderiam ser objeto de um referendum, que 

poderia vincular-se às eleições do Parlamento europeu, e seria 

aceito se reunisse a seu favor uma “maioria dupla”, dos Estados e 

dos votos dos cidadãos. O referendum só vincularia os Estados 

membros onde uma maioria dos cidadãos tivesse decidido a favor 

da reforma.  

Para Habermas, o Tratado de Lisboa24 não é capaz de 

solucionar os problemas reais em que se encontra a Europa (de 

modo que o fracassado projeto de Constituição europeia poderia 

ser transferido a um simples direito europeu, após o perplexo e 

decepcionante resultado dos referendums francês e holandês) já 

que este tratado deixaria intacta a mentalidade e participação da 

população, nem solucionaria os problemas que deveriam ser 

solucionados sobre a base de uma Constituição. Para ele, uma 

Constituição deveria 1) criar os pressupostos para uma mudança 

no modo de fazer política comunitária, e 2) para uma decisão 

sobre a forma definitiva da União Europeia.  

Quanto ao primeiro ponto, Habermas constata que a 

unificação europeia tem se realizado pelas vias pragmáticas do 

incremento de um espaço econômico comunitário (com uma 

moeda, em parte, comum). Os estímulos de índole econômico-

liberal dessa dinâmica, vantajosos para todos os participantes, 

                                                 
24 O Tratado de Lisboa foi assinado em dezembro de 2007 e entrou em vigor 

em dezembro de 2009. Seu objetivo é reforçar a eficiência e a legitimidade 

democrática da União Europeia. Porém, os opositores do Tratado afirmam que 

ele enfraquece a democracia porque retira o poder do eleitorado nacional. Em 

2001, começaram as negociações para reformar as instituições da União 

Europeia que resultaram na confecção da de uma Constituição para a Europa, 

que foi rejeitada pelos eleitores franceses e holandeses em 2005. O Tratado foi 

criado como sucedâneo à Constituição Europeia para ser ratificado 

posteriormente por todos os Estados-membros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assinatura_do_Tratado_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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eram suficientes para impulsionar desde cima (ou seja, através do 

acordo entre as elites políticas dos Estados membros) as 

instituições requeridas. A união política, imposta como um 

projeto das elites, funcionou até os dias de hoje com um déficit 

democrático explicável pelo caráter essencialmente 

intergovernamental e burocrático de sua legislação. Para 

Habermas (Cf. 2008), a Constituição deveria promover, além das 

fronteiras nacionais, uma participação mais forte dos cidadãos 

europeus em uma formação mais clara da vontade política em 

Estrasburgo e Bruxelas. Mas, em vez disso, o Tratado confirma o 

caráter elitista e burocrático de um acontecimento político 

desligado dos povos, onde se decide a portas fechadas o futuro 

europeu.  

No que concerne ao segundo tópico, os “senhores do 

Tratado”, como denomina Habermas, também não avançam nem 

em relação às fronteiras definitivas da União Europeia, nem 

quanto às competências que devem ser transferidas a ela em 

relação às políticas comuns. O conflito quanto ao futuro da 

Europa resulta tanto do tamanho e da situação dos Estados 

nacionais como das vias de desenvolvimento divergentes e dos 

contrastes da memória histórica das distintas nações. Isto é 

reconhecível tanto na opção da Grã-Bretanha por uma política de 

comércio livre em nível planetário em sintonia com os EUA, 

como no velamento da Polônia pela manutenção da sua soberania 

nacional, conseguida há muito pouco tempo. Para Habermas, a 

repartição de competências entre o plano europeu e o nacional é 

expressão de uma decisão totalmente política, e não técnica 

(como defende a elite política). Segundo ele, a ampliação da 

Europa a uma periferia menos desenvolvida tem, por outro lado, 

beneficiado tanto ao centro como à periferia: exportando 
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estabilidade, liberdade e uma crescente prosperidade aos novos 

países membros e abrindo novos mercados aos antigos membros. 

Para Habermas (Cf. 2008), é necessário que se leve a sério 

os dois problemas para quem o Tratado não possui resposta: o do 

déficit democrático e o da finalidade da União. Caso não se leve 

a sério, os governos europeus deverão continuar com sua política 

de não decidir nada recaindo nos jogos nacionais de poder, ou 

deverão convocar seus próprios cidadãos para votarem. Para ele, 

é mister que se rejeite a objeção de que “não existe um povo 

europeu” e se forme um sentimento político de copertença, 

superando-se assim os limites do Estado nacional, e criando uma 

nova identidade coletiva, tal como ocorreu no processo de 

formação da consciência nacional moderna. Para tanto, é 

essencial nesse processo o papel dos meios de comunicação de 

massa para o surgimento de um contexto de comunicação que 

transcenda o âmbito nacional e crie um espaço público europeu. 

Segundo Habermas, 

 

Para a formação de uma identidade europeia deste tipo, por mais débil 

que esta possa ser, é de uma importância essencial o surgimento de um 

espaço político público pan-europeu, ou seja, o surgimento de um 

contexto de comunicação que transcenda as fronteiras nacionais. Não 

basta que as políticas comuns estejam institucionalizas em Bruxelas e 

Estrasburgo e que os cidadãos europeus possam ter uma influência 

sobre estas políticas mediante a eleição de um Parlamento que apresenta 

suas próprias frações. Para que os cidadãos façam uso, de fato, de seu 

direito de eleger e para que no curso dessa práxis estes possam formar 

uma consciência de co-pertença, os processos de decisão europeus terão 

que fazer-se visíveis e acessíveis nos âmbitos públicos existentes em 

cada nação. Um espaço público europeu só poderá surgir quando 

estejam abertos entre si os diversos âmbitos públicos nacionais. Com 
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isso, a diversidade linguística deixará de ser um obstáculo 

(HABERMAS, 2008, p. 90). 

 

Segundo Habermas, para que ocorra um crescimento 

conjunto das sociedades civis ou uma consciência de comunidade 

europeia onde sejam decididas questões existencialmente 

importantes de política exterior, social e fiscal terão que surgir 

novos atores (grupos de interesses e partidos que tenham se 

organizado em nível europeu, assim como organizações diversas, 

advogados e intelectuais formadores de opinião conhecidos em 

nível europeu) e também uma “transnacionalização de espaços 

públicos” de modo que os âmbitos públicos nacionais se abram 

de um modo osmótico entre si25.  

Diante da constatação feita a seguir, Habermas (Cf. 2008) 

questiona, por outro lado, se não seria possível que a Europa 

pudesse ocupar um papel de maior destaque (que até o momento 

só é reconhecível germinalmente) no cenário político mundial. 

Ele constata que,  

 

Desde o anúncio da doutrina Bush no outono de 2002 e a intenção de 

marginalização da Organização das Nações Unidas, desde a invasão do 

Iraque transgredindo os princípios do direito internacional ou a contínua 

violação desse mesmo direito e uma não dissimulada política de double 

standards (reconhecimento da Índia como poder atômico), o 

unilateralismo declarado dos Estados Unidos destruiu a credibilidade 

das bases normativas da política ocidental. Como catalisadora de uma 

nova ordem mundial, esta política desencadeou uma desinibição social-

darwinista de um imenso potencial de violência e uma desapiedada 

                                                 
25 A partir desse momento, Habermas passa a afirmar que a ideia hierárquica 

de uma superposição de espaços públicos nacionais mediante um espaço 

público europeu que os abarque com seus próprios meios de comunicação em 

língua inglesa (como defendia antes) é falsa. 
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prossecução de interesses meramente nacionais. Até ao ponto que as 

esperanças de outros continentes se voltam – até agora em vão – até o 

novo rosto da velha Europa, pouco pacífica ela mesma antes da segunda 

metade do séc. XX. Ao estalar o conflito mais recente entre Israel e o 

Líbano, os governos da Alemanha, França, Itália e Espanha 

apresentaram isoladamente suas próprias soluções, em vez de rejeitar 

todos unidos a tempo a tática dilatória dos EUA, apoiada pela Grã 

Bretanha. A Europa fracassou uma vez mais frente à possibilidade de 

que, pela primeira vez após a fundação de Israel, seja estacionada na 

região uma força neutra que intensifique o poder de negociação de 

terceiros. Sem embargo, o chamado ‘quarteto’ que desenvolveu para 

Israel um Road map sem consequências, seguiria oferecendo, para isto, 

um marco relativamente favorável. Pois nele, junto à ONU, EUA e 

Rússia, está representada a Europa, sob a forma da União Europeia, 

como um todo. Entretanto, os governos de Merkel, Sarkozy e Brown 

parecem preferir, continuar com as políticas nacionais ao velho estilo. 

Uma mudança de curso da política europeia marcou, todavia, durante o 

mandato de Joschka Fischer, a decisão do governo federal vermelho-

verde de solicitar, no curso da reforma (fracassada) da ONU posta em 

marcha por Kofi Annan, um lugar permanente no Conselho de 

Segurança como Estado Europeu, junto à Índia, Brasil e Japão. 

Evidentemente, o governo federal abandonou a esperança de conseguir 

uma política exterior e de segurança europeia conjunta. São poucas as 

esperanças que podem pôr-se hoje em dia na revalorização institucional 

do cargo de representante europeu para uma política exterior e de 

segurança comum. Dado que estas depende dos acordos unânimes dos 

27 membros... (HABERMAS, 2008, p. 91-2). 

 

Habermas (Cf. 2008) apresenta dois argumentos para que a 

importante região econômica da Europa possa fazer-se ouvir 

politicamente: (1) o primeiro é o de que os Estados nacionais só 

podem exercer influência no cenário político internacional e 

seguir captando devidamente seus próprios interesses se 

conseguirem agir de forma orquestrada; (2) o segundo afirma que 

em uma sociedade mundial, multiculturalmente dividida e 
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estruturadamente diferenciada não existe nenhuma perspectiva 

para a desejável institucionalização transnacional de uma política 

interna que abarque o mundo todo, se os Estados nacionais 

medianos e pequenos não se agruparem em regimes regionais do 

tipo da União Europeia, com capacidade de ação e negociação 

globais. 

Na literatura pertinente sobre a política internacional, 

afirma Habermas (Cf. 2008), há certa unanimidade de que os 

atores mais importantes em nível global continuam sendo os 

Estados nacionais maiores. Mesmo frente às multinational 

corporations mais influentes economicamente, eles gozam do 

privilégio de monopolizar o poder político, dispondo de meios 

configuradores e sancionadores legítimos. Não há nenhum 

equivalente funcional às competências dos possuidores do 

“direito” e do “poder político” quando se trata da solução de 

conflitos que vinculam a coletividade, e também quando se trata 

da constituição de matérias necessitadas de uma regulação. Mas 

também é certo, continua Habermas, que na transição da 

constelação nacional à pós-nacional, os Estados perderam muito 

da sua capacidade de ação autônoma, e que só poderão compensar 

com maior efetividade as perdas sofridas em suas funções se 

inserirem como atores nas redes internacionais existentes, 

unindo-se com seus vizinhos em alianças regionais. 

Para Habermas, a soberania dos Estados ficou restrita no 

marco da comunidade internacional em relação ao direito de 

decidir sobre a guerra e a paz, como também em relação à sua 

capacidade de controle fiscal nos âmbitos funcionais (o 

asseguramento da paz e da segurança física da população, a 

garantia da liberdade, da segurança jurídica e a legitimidade 

democrática); o Estado foi afetado de forma mais forte no seu 
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papel de Estado intervencionista. A segurança física no próprio 

território só pode ser garantida com a colaboração internacional, 

já que os riscos da grande tecnologia, as epidemias, o crime 

organizado, o novo terrorismo (descentralizado e com redes em 

todos os lugares) e a imigração são problemas que transcendem 

as fronteiras nacionais. Segundo Habermas, o sistema jurídico 

nacional há muito tempo foi interferido pelas disposições do 

direito internacional e pelas resoluções da jurisprudência 

internacional. Os procedimentos nacionais de formação e 

controle da vontade democrática são, portanto, débeis para cobrir 

a necessidade de legitimação surgida com os efeitos retroativos 

locais de regulações internacionais. A desregulação dos mercados 

globais limita a margem de intervenção dos governos nacionais e 

fecha o acesso aos recursos fiscais de suas empresas. Devido a 

estas dependências, os Estados Nacionais devem adaptar-se à 

constelação pós-nacional com os seus próprios meios disponíveis 

e como atores do jogo da globalização. Para que possam governar 

nesses “espaços sem fronteiras”, os Estados devem comissionar 

individualmente seus representantes nas organizações 

multilaterais para conseguir seus fins por meio de colisões (como, 

por exemplo, o G-8, o G-22 ou o G-77), influindo na agenda e na 

condução das negociações, ou se unem com seus vizinhos em 

alianças regionais para mobilizar suas forças de modo mais 

duradouro (Cf. HABERMAS, 2008, p. 93-5).  

Neste contexto, Habermas (em consonância com os 

objetivos de desenvolvimento do milênio da ONU) cita cinco 

problemas que, segundo ele, só poderiam ser solucionados com 

uma forma de governar supranacional. São eles: a segurança 

internacional; as previsões globais ante o colapso dos contrapesos 

ecológicos fundamentais para a vida (mudanças climáticas, 
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abastecimento de água potável, etc.); a distribuição de recursos 

energéticos escassos; a imposição global dos direitos humanos; 

uma “boa ordem econômica mundial”, que (para além de uma 

ajuda ad hoc em casos de catástrofes em zonas miseráveis) supere 

as quedas extremas do bem estar e a distribuição global desigual 

de possibilidades de vida. 

Para Habermas (Cf. 2008), problemas como o de mudanças 

climáticas poderiam ter alguma perspectiva de serem 

solucionados pela via clássica dos tratados internacionais, ou seja, 

através de acordos entre Estados, já que é um problema que 

ninguém pode escapar, sejam as potências mundiais natas, os 

Estados nacionais ou regimes regionais. Mas, em relação aos 

outros problemas, Habermas não vê alternativa a não ser uma 

profunda reforma da ONU, ou o estabelecimento de uma política 

institucionalizada que abarque o mundo todo. Ele propõe então 

um grêmio de negociação transnacional suficientemente 

representativo para negociar compromissos para a superação dos 

problemas globais e para impor tais compromissos em sua 

respectiva região. Os Estados nacionais particulares, para fazer 

valer seus próprios interesses, têm de incorporar-se no 

emaranhado de organizações e redes internacionais, porque seu 

poder de negociação e potencial de discussão individuais não são 

suficientes quando se trata de lidar com os problemas globais 

mencionados. Para ele, o agrupamento em regimes regionais 

como a União Europeia é uma necessidade funcional para a 

construção de uma nova ordem mundial e para uma eficaz atuação 

de uma comunidade mundial politicamente estruturada. 

Para Habermas, falta um grêmio de negociação 

transnacional suficientemente representativo tanto para negociar, 

de modo mais justo, compromissos para a superação dos 
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problemas globais como também para impor tais compromissos 

em sua respectiva região. As organizações multilaterais (OMC, 

BIRD e FMI), assim como o Conselho de Segurança, já estão 

demasiado especializadas para supor que uma delas pudesse dar 

conta, ao executar uma política global, das interferências com 

decisões em outros âmbitos da política ou velar por uma 

harmonização recíproca. Só quando for sanada esta lacuna se 

poderá falar de um modo de governar que transcenda os Estados 

Nacionais. Para fazer valer seus interesses os Estados devem 

incorporar-se no emaranhado das organizações e redes 

internacionais. No entanto, o poder de negociação e o potencial 

de discussão dos Estados individuais são insuficientes quando se 

trata de lidar com os problemas globais já mencionados. 

Organizações regionais de Estados são necessárias para uma 

eficaz atuação de uma comunidade mundial politicamente 

estruturada (Cf. HABERMAS, 2008, p. 96). 

Com isto, Habermas adentra mais uma vez na discussão 

kantiana sobre o “estado de cidadania universal” (Cf. KANT, 

1989). Suas reflexões sobre uma Constituição política da 

comunidade mundial, multinacional e multicultural atraem para 

si a objeção hegeliana da “impotência de dever ser” (sollen). 

Habermas procura então reafirmar suas ideias sobre a futura 

ordem mundial frente a tais ideias que apontam para si mesmas 

um maior realismo na compreensão do mundo presente (Cf. 

HABERMAS, 2008, p. 91-7). 

Já faz um bom tempo que os filósofos assumiram a 

discussão especializada dos juristas em relação à ideia de uma 

“constitucionalização do direito internacional”; por isso, a coisa 

mais óbvia e importante a fazer a partir de agora, afirma 

Habermas, é rechaçar a rotulação de “idealismo” feita tanto pelos 
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“realistas” como pelos “neoconservadores” em relação a esta 

questão. Habermas faz isto a partir de uma análise dos riscos da 

situação do mundo atual e de uma comparação de respostas dadas 

por estas teorias com a sua ideia geral de uma sociedade 

politicamente constituída, mas sem um governo em nível 

mundial.  

A análise habermasiana afirma que está se perfilando diante 

de nossos olhos uma nova ordem mundial multicultural, onde 

temos apenas algumas sociedades mais ou menos modernas. 

Embora as outras civilizações – ao se confrontarem com os 

impulsos ocidentais para a modernização de suas sociedades – 

prefiram como resposta recorrer a seus próprios recursos 

culturais, a mesma tensão dialética entre tradição e modernidade, 

que operou no surgimento da modernidade ocidental, opera agora 

em outros complexos civilizatórios: isto se mostra, de um modo 

especial, nas culturas do leste asiático. A modernidade deixou, 

portanto, de ser uma propriedade do Ocidente. Tais sociedades 

possuem estruturas sociais comuns. As tensões culturais e a 

violência política são resultado de uma “codificação religiosa de 

conflitos de interesses mais profundos”. Mas a situação instável 

em que se encontra a política internacional se caracteriza, 

sobretudo, pelo seguinte: pela distribuição assimétrica de poder 

entre, por um lado, o polo americano (EUA) e seus aliados 

(Europa e Japão), e, por outro, os polos de poder de grandes 

potências ou potências emergentes (Rússia, Índia, China, Brasil); 

pelos “custos externos” de uma economia mundial capitalista que 

precisa de alternativa, e que, de acordo com as ideias neoliberais, 

está organizada sobretudo nos interesses das sociedades 

desenvolvidas; pela escassez de reservas energéticas e o crescente 

gasto mundial de energia; e, enfim, pela difusão de armas de 
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destruição em massa e um número crescente de potências 

nucleares, sem controle pela autoridade internacional encarregada 

de velar sobre a energia atômica (Cf. HABERMAS, 2008, p. 97-

8). 

O “neoconservadorismo” quer afrontar esses riscos com sua 

política de um “bom poder hegemônico”. Segundo Habermas, 

esta forma de superar os perigos marcou o governo Bush, 

determinando um modo de fazer política que se caracteriza, na 

resolução dos conflitos, por antepor as estratégias de decisões 

unilaterais à multilaterais, ou as medidas militares às 

diplomáticas, assim como um cálculo de interesses a curto prazo 

a um cálculo a longo prazo. Esse governo, afirma Habermas, 

perverteu e transformou em pura ideologia os pontos de vista 

normativos usados como justificação (ou seja, a exportação da 

democracia e a implementação dos direitos humanos). Para 

Habermas (Cf. 2008), o “neoconservadorismo” do governo Bush 

descamba enfim em uma política de poder de corte “realista”. A 

propaganda neoconservadora que substitui o inimigo comunista 

por um denominado “islamofacismo” aponta para os contornos 

de uma política externa americana consciente de seu poder e 

liberada da retórica normativa26. 

Para Habermas, a Escola “realista” das relações 

internacionais – que influenciou bastante Washington durante a 

guerra fria e que depois de Bush recobrou o peso que tinha – se 

diferencia do neoconservadorismo não pelo asseguramento 

hegemônico do poder, mas pela escolha racional dos meios para 

                                                 
26 É o que mostra a posição estratégica estadunidense com respeito à Rússia 

(construção de uma cúpula nuclear) e o seu desejo de forjar no Oriente uma 

frente Israelo-sularábica contra o Irã e a Síria, bem como os de apostar no Japão 

e Índia frente à China. 
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consegui-lo. Essa escola tem como objetivo desativar conflitos e 

conseguir uma estabilização das relações internacionais. O fim 

perseguido durante a guerra fria foi o do equilíbrio atômico entre 

os dois grandes sistemas sociais rivais (encarnados pelos EUA e 

União Soviética). Mas o realismo mostra seu lado débil ao ser 

questionado sobre o papel que poderia ter o estado de equilíbrio 

ao que uma política assim deveria aspirar na situação atual do 

mundo, ou seja, em uma comunidade mundial multicultural. Esta 

concepção, segundo Habermas (Cf. 2008), estaria mais adequada 

para os tempos da guerra fria. O sonho de um liberalismo 

hegemônico em um mundo pacificado e apadrinhado pelos EUA 

se fez cinzas no Iraque. Qualquer representação que reafirme a 

supremacia de uma ordem mundial unipolar deve fracassar, 

devido à complexidade da comunidade mundial atual. E, embora 

a teoria schmittiana do Grossraum (grandes espaços) pareça 

seguir oferecendo ainda a melhor descrição do cenário mundial 

presente, as hipóteses fundamentais do realismo não condizem 

com a realidade atual. 

Os supostos fundamentais do realismo afirmam que é 

impossível por princípio a existência de uma justiça entre as 

nações; o único equilíbrio possível só é alcançável mediante um 

contrapeso político de interesses vigiado militarmente. Desse 

modo, a teoria dos grandes espaços (Grossraum) seria a melhor 

alternativa teórica para uma ordem mundial desejada. Tais 

hipóteses não condizem, porém, afirma Habermas, com a 

realidade atual. Schmitt não concebia os “grandes espaços” como 

zonas do próprio Estado, mas como “esferas de influência” 

submetidas ao domínio de potências imperiais, e de suas “ideias 

fortes”, que afirmariam sua supremacia sobre uma periferia de 

nações e grupos étnicos dependentes. Estes sucessores modernos 
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dos antigos impérios defenderiam, de modo soberano e 

utilizando-se do aparato militar, seus grandes espaços, culturas e 

formas de vida. O equilíbrio seria mantido mediante uma 

ordenação desses grandes espaços que transferem o princípio de 

não intervenção do mundo de Estados do direito das gentes 

clássico aos sujeitos do novo cunho do direito internacional. Para 

Habermas, esta versão do equilíbrio de grandes espaços 

continentais protegido por um poder hegemônico não presta 

atenção aos perigos de uma condução assimétrica das 

hostilidades, já que adere à ideia superada de uma relativa 

independência dos sujeitos do direito internacional. Este suposto 

realismo se esvai ante os problemas globais resultantes do alto 

grau de interdependência dos Estados nacionais atuais. Tais 

problemas requerem (em vez de um equilíbrio de poder 

explosivo, mantido militarmente) formas de cooperação em um 

marco institucional assegurado, já que as consequências da 

mudança climática, da luta por recursos energéticos escassos, as 

guerras e guerras civis, os genocídios e crimes cometidos pelos e 

dentro dos próprios Estados, as situações catastróficas das regiões 

pobres e miseráveis, os riscos e efeitos secundários do sistema 

produtivo mundial impactam sobre todas as regiões e sociedades 

do planeta. Estes problemas só podem ser resolvidos por meio da 

união da comunidade internacional (Cf. HABERMAS, 2008, p. 

99-100). 

Para Habermas (Cf. 2008), o “realismo” não dispõe de uma 

resposta mais convincente para a necessidade de superação 

cooperativa dos problemas globais expostos que a do 

“neoconservadorismo”. Uma resposta adequada deve levar em 

conta as deficiências das instituições existentes e procurar 

reformá-las. Embora exista “um amplo acordo sobre a 
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necessidade de reformas”, o mesmo não ocorre em relação aos 

detalhes das devidas reformas. A organização mundial tem que 

ser capaz de perceber de forma mais efetiva e menos seletiva, 

como vem ocorrendo, as tarefas de asseguramento da paz e dos 

direitos humanos no âmbito internacional. Do mesmo modo, é 

importante que a ONU seja aliviada de tarefas que ela não pode 

atender (questões relevantes de distribuição, de política 

energética, meio-ambiental, financeira e econômica mundial), 

dado que por sua natureza elas precisam de uma política interna 

em nível mundial. Nestes campos há uma necessidade de criação 

e regulação já que, no momento, não existe nem um marco 

institucional nem os atores. As redes políticas vigentes estão 

unilateralmente especializadas e constituem-se em instituições 

(como é o caso da Organização Mundial do Trabalho e do BIRD) 

onde quem tem a última palavra são os representantes das nações 

mais poderosas. Como já vimos antes, a solução mais convincente 

para Habermas seria  

 

(...) um sistema de negociação representativo e transnacional, que 

disponha de competências suficientemente gerais, isto é, que possa 

dirigir seu olhar ao todo. Mas apenas formas de governo estendidas 

regionalmente e representativas e capazes de impor-se poderiam fazer 

operativa uma instituição desse tipo. No marco da organização mundial 

supranacional, ou seja, como membros da comunidade internacional, os 

Estados nacionais teriam de amalgamar-se a nível transnacional em um 

número abarcável de tais global players – junto às grandes potências 

‘natas’ do mundo, regimes do tipo de uma União Europeia com 

capacidade de ação na política exterior (2008, p. 101).  

 

O problema se coloca justamente na efetivação desse 

projeto porque, segundo Habermas, este cenário atualmente 

improvável só teria alguma possibilidade de erigir-se se a 
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superpotência mais poderosa do planeta encabeçasse esse 

movimento de reforma: não apenas porque os Estados Unidos 

poderiam influenciar as outras potências, mas porque, de uma 

perspectiva histórica, era pouco provável que a democracia mais 

antiga do planeta, que vivia de tradições idealistas e que no século 

XVIII se abriu ao universalismo mais que qualquer outra nação, 

fosse se converter em uma superpotência com as características 

atuais, traindo os princípios iluministas e instrumentalizando o 

poder político para fins irresponsáveis. Para Habermas (2008), 

um governo prudente terá consciência da transitoriedade da sua 

condição de superpotência, unindo hoje as potências mundiais de 

amanhã em uma ordem internacional que já não precise de 

nenhuma superpotência: “um governo americano que pensa no 

mundo transformado do ano de 2030 não pode querer que a China 

se comporte amanhã como a América de Bush se comporta hoje” 

(HABERMAS, 2008, p. 101). O projeto habermasiano para ser 

efetivado dependerá, portanto, da boa vontade americana, e se os 

EUA tiverem o apoio de um “aliado leal”, consciente de seu 

próprio valor: a União Europeia. Desse modo, afirma Habermas, 

para que se supere a cisão atualmente existente no Ocidente, é 

mister que se crie uma comunidade “bipolar” de um Ocidente que 

tenha credibilidade normativa (Cf. HABERMAS, 2008, p. 101). 
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3. 

A crítica à proposta de constitucionalização do direito 

internacional 

 

 

Nossa crítica à proposta de constitucionalização do direito 

internacional começa com a crítica schmittiana ao universalismo 

jurídico apregoado pelo presidente americano Woodrow Wilson 

que, ao distanciar-se totalmente do significado original da 

“doutrina Monroe”, declara uma “guerra global, justa e 

humanitária, uma guerra total”, considerada como uma ação de 

polícia internacional contra “os inimigos da humanidade”. Esse 

processo de expansão universalista da “doutrina Monroe” tem 

início com Roosevelt. Com ele, segundo Schmitt (Cf. 2003), a 

“doutrina Monroe” irá ter a função liberal-capitalista de expandir 

a economia norte-americana segundo a lógica “universal” dos 

mercados econômicos e financeiros; e, posteriormente, com 

Wilson, a doutrina – ao chamar para si os valores universais da 

democracia liberal e da liberdade de comércio mundial – irá 

assumir a forma de uma estratégia hegemônica mundial. Daí em 

diante, o império americano passa a impor ao mundo todo o seu 

monopólio sobre a economia, a sua visão de mundo, a sua 

interpretação do direito internacional, a sua própria linguagem e 

vocabulário conceitual. 

Nossa crítica também tenta perpassar a tentativa conceitual 

ou filosófica de criação e “melhoramento” desse projeto de 

juridicização e, posterior, constitucionalização das relações e do 

direito internacional: desde Kant até os dias atuais, com a 

retomada desse projeto. Habermas é, indubitavlemte, o filósofo 
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vivo mais famoso que também defende tal construto. E, portanto, 

nossa crítica é muito ousada diante do gigantismo do porte do 

“adversário”, mas, é mister ter a coragem de ousar fazê-la. Com 

isso, não queremos desmerer o magnífico trabalho desse grande 

pensador, nem sustentar o indefensável: que ele pretende 

justificar deliberadamente o status quo; mas, achamos que acaba 

por fazê ao dar tanto crédito ao um projeto que aponta para um 

Norte tão longíquo e que põe à sombra toda e qualquer tentativa 

de melhoramento das relações internacionais, tal como realmente 

ocorrem. As razões para defesa dessa nossa postura serão 

apresentadas no decorrer desse capítulo. Então: mãos à obra!  

 

3.1 A crítica schmittiana à moral universalista 

 

Segundo a análise schmittiana, quando o presidente 

americano Woodrow Wilson decide entrar em guerra contra a 

Alemanha, em abril de 1917, ele afirma que é porque pretende 

garantir a liberdade dos povos e a paz mundial, já que a guerra 

alemã era uma “guerra contra a humanidade”: desse modo, ele 

passa a dissimular os reais interesses particularistas americanos 

travestindo-os com o matiz da universalidade. Para Schmitt, as 

declarações de Wilson causaram uma “revira-volta” (Wendung) 

ou, melhor, uma profunda distorção na dinâmica dos eventos 

bélicos modernos (Cf. SCHMITT, 2003, p. 1; 46; 51-52). Essa 

revira-volta ocorre, segundo Schmitt (Cf. 2003), devido a três 

fatores: a) ao fim da centralidade política e jurídica europeia em 

detrimento do imperialismo americano; b) à queda do jus 

publicum europaeum e ao surgimento das instituições 

internacionais universalistas, que pretendem garantir a paz por 

meio da proibição jurídica da guerra; e c) ao surgimento de uma 
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guerra global “discriminante” que tende a se consolidar [o “velho 

estilo” de guerra inter-estatal, neutro e não discriminatório, dá 

lugar a “uma guerra civil mundial” (Weltbürgerkrieg) onde uma 

parte atribui-se o poder de decidir em escala internacional qual 

parte tem razão e qual não tem]27.  

A “revira-volta” wilsoniana levava em consideração a 

“doutrina Monroe”, distanciando-se totalmente do seu significado 

original. A “doutrina Monroe”, de 1823, proibia qualquer forma 

de colonização dentro da área do continente americano e também 

a não intromissão dos Estados americanos, especialmente os 

EUA, em áreas não americanas. Para Schmitt (Cf. 2003), essa 

doutrina permaneceu intacta sempre que foi conservada sadia a 

ideia de um “grande espaço” (Grossraum), territorialmente 

definido, em que nenhuma potência estrangeira poderia se 

intrometer. O conceito de “espaço” panamericano tinha um efeito 

de delimitação tanto territorial quanto jurídica, e autorizava, 

portanto, a criação de um ordenamento político e jurídico 

concreto – vinculada a um determinado espaço ou território–, com 

uma função defensiva em relação a eventuais pretensões 

territoriais das potências da velha Europa.  

Porém, segundo Schmitt (Cf. 2003), o processo de 

expansão universalista da “doutrina Monroe” – iniciado por 

Theodore Roosevelt, no final do século XIX – alterou o sentido 

jurídico e a finalidade defensiva da doutrina, e passou a exercer 

                                                 
27 Em Der Nomos der Erde Schmitt passa a advertir sobre a possibilidade de 

uma “guerra global” assimétrica e de extermínio, dirigida pelas grandes 

potências capitalistas e liberais anglo-saxônicas, dotadas de meios de 

destruição em massa: uma guerra total, não mais submetida às limitações 

jurídicas; uma guerra “justa e humanitária” (por ser considerada uma ação de 

polícia internacional contra os inimigos da humanidade, os novos bárbaros e 

piratas). (Cf. SCHMITT, 1991). 
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uma ameaça de dissolução do direito internacional devido à real 

impossibilidade de uma disciplina das relações entre os Estados 

que submetesse o fenômeno bélico às regras gerais e aos 

procedimentos jurídicos pré-estabelecidos. A interpretação 

universalista e “espacializada” apresentada pela “doutrina 

Monroe” irá estabelecer o direito de intromissão das grandes 

potências em qualquer controvérsia internacional, e fornecer aos 

EUA pretextos para justificar a sua ingerência na Europa e na 

Ásia. Com Roosevelt, a “doutrina Monroe” irá ter a função 

liberal-capitalista de expandir a economia norte americana 

segundo a lógica “universal” dos mercados econômicos e 

financeiros; já com Wilson, a doutrina (que passa a chamar para 

si os valores universais da democracia liberal e da liberdade de 

comércio mundial) irá assumir a forma de uma estratégia 

hegemônica e intervencionista para além do Caribe e da América 

do Sul. É assim que a noção “espacial” da “doutrina Monroe” é 

traída e transformada no seu oposto: ou seja, em uma ideologia 

mundial – situada acima dos Estados e dos povos – que passaria 

a ser usada para justificar um projeto imperial que não se 

enquadrava em qualquer definição de espaço e de limite. O 

império americano passa, desse modo, a impor ao mundo todo o 

seu monopólio sobre a economia, a sua visão de mundo, a sua 

interpretação do direito internacional, a sua própria linguagem e 

vocabulário conceitual. 

Para Schmitt (Cf. 2003), esta projeção imperial da “doutrina 

Monroe” influenciou em um sentido universalista a própria 

estrutura da Sociedade das Nações, que foi inspirada na ideologia 

cosmopolita de Wilson, e também exerceu uma profunda 

influência sobre a teoria ocidental do direito internacional nos 

Estados Unidos e na Europa. É assim que a ideia de um novo 
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ordenamento mundial, institucionalizado e supranacional, irá 

paulatinamente se afirmar na Europa. O constitucionalismo 

liberal europeu do século XIX passa, desse modo, a ser aplicado 

à comunidade internacional produzindo a marginalização das 

instituições estatais e a redução da sua soberania. Paralelamente, 

passam a surgir propostas de criação de um Estado de Direito 

mundial (individualista e universalista, conforme o modelo 

ocidental) que deveria ser assumido por todos os povos da terra. 

Segundo Schmitt (Cf. 1991), com essa perspectiva que 

pretende ser cosmopolita (mas que na realidade é dominada pelo 

projeto particularista e hegemônico dos EUA) decreta-se o fim do 

direito internacional europeu, que por séculos fez da Europa o 

centro da terra, a criadora e portadora de uma civilização e de um 

ordenamento jurídico válidos para o mundo inteiro. Com a 

afirmação da “doutrina Monroe” irá afirmar-se a ideia de uma 

nova área global não mais eurocêntrica, mas centrada no 

“hemisfério ocidental” americano: desse modo, a América torna-

se o centro mundial “do direito e da liberdade”. A Europa passa a 

uma posição periférica devido ao crescente domínio americano 

em escala global, que de expansionismo se transforma em 

imperialismo capaz de superar os limites do hemisfério ocidental 

e a adentrar o Oceano Pacífico e o velho Oriente.  

A dissolução do direito internacional moderno (o jus 

publicum europaeum), o nascimento da Sociedade das Nações e 

a nova concepção de guerra como guerra discriminatória e de 

extermínio do inimigo são, segundo Schmitt, consequências dessa 

“revira-volta” proporcionada pelo universalismo wilsoniano. A 

afirmação do universalismo wilsoniano na política externa 

americana, na teoria do direito e nas instituições internacionais na 

primeira metade do século XX irá descambar na dissolução do 
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direito internacional moderno, em uma regressão à doutrina ético-

teológica da “guerra justa” e no abandono da regulação jurídica 

das guerras entre Estados que havia, de modo eficaz, funcionado 

na Europa por alguns séculos.  

Para Schmitt (Cf. 1991), o Estado moderno europeu 

conseguiu criar um direito internacional capaz de superar o jus 

gentium medieval e a concepção universalista do poder 

teocrático-imperial. O Estado europeu era soberano tanto 

internamente quanto externamente, sendo assim livre da 

autoridade papal e indiferente quanto à doutrina medieval da 

guerra justa (bellum justum), princípio este que fora substituído 

pela referência formal da igual soberania dos Estados. A 

qualificação jurídica da guerra entre Estados soberanos não mais 

se debatia sobre a argumentação eclesiástica das “causas”, justas 

ou injustas, da guerra perpetrada por algum beligerante, e sim 

sobre a noção de justus hostis,que atribuía legitimidade formal a 

toda e qualquer guerra interestatal conduzida por soberanos 

europeus, reconhecidos titulares de iguais direitos. Devido à 

ausência de um poder político e jurídico universal reconhecido 

universalmente como superior ao poder do Estado, o direito 

moderno apregoa que as razões para o combate deveriam ser 

avaliadas somente pelos próprios Estados.  

A formalização jurídica, para Schmitt (Cf. 1991), havia sido 

eficaz em pôr fim aos massacres em que se constituíam as guerras 

de religião. O direito público dos países europeus possibilitou, por 

alguns séculos, uma “limitação da guerra” (Hegung des Krieges), 

“racionalização e humanização de grande eficácia” ao introduzir 

a distinção entre o “inimigo formalmente justo” (o Estado 

oponente) e o inimigo injusto (o criminoso, rebelde ou pirata): o 

inimigo “injusto” era passível de sanções punitivas de caráter 
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penal, de tortura e de execução sumária; já o inimigo “justo” 

mesmo quando derrotado, não perderia a sua dignidade e os seus 

direitos (como demonstravam as regras sobre o tratamento dos 

prisioneiros, a imunidade dos embaixadores, os procedimentos de 

rendição e as modalidades de conclusão de um tratado de paz com 

as decorrentes cláusulas de anistia). Essa igualdade entre 

oponentes (aequalitas hostium) impedia que os prisioneiros e os 

derrotados em combate fossem tratados como objeto de punição, 

vingança ou de captura como reféns (Cf. SCHMITT, 1991, p. 

411). Os beligerantes se respeitavam como inimigos e não se 

discriminavam como criminosos; apenas desse modo seria 

possível uma conclusão pacífica da guerra (Cf. SCHMITT, 2005, 

p. 19). 

Mas, com a afirmação da concepção universalista 

promovida pelo cosmopolitismo wilsoniano, novamente entrará 

em vigor a distinção medieval entre “guerra justa” e “guerra 

injusta” (Cf. SCHMITT, 1991,p. 348).A doutrina da “guerra 

justa” (bellum justum) é, porém, reelaborada em termos 

formalizados frente à tradicional formulação ético-teológica: o 

inimigo não é mais considerado “injusto” devido às razões morais 

da sua entrada na guerra ou por ser um bárbaro, infiel ou pirata, 

mas devido a usar a força militar por primeiro é um agressor 

responsável pelo crime deataque enquanto tal. O pacto de 

Kellogg-Briand, de 1928, irá introduzir no direito internacional a 

condenação da guerra como meio de política nacional28. A 

                                                 
28 Para Schmitt, o pacto é uma referência ou premissa normativa da mutação 

(irreversível) do direito internacional. O pacto condena a guerra, no entanto, 

apenas como meio da política nacional, mas não veta a guerra em geral, ou seja, 

a possibilidade de uma guerra supranacional ou imperial.  
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criminalização da guerra de agressão é, para Schmitt (Cf. 1991), 

um retorno à doutrina do bellum justum e uma regressão à 

temática medieval da justa causa belli. Para ele, com a 

criminalização ou discriminação da guerra, caem as garantias 

processuais que o direito internacional europeu havia projetado 

para o “estado de guerra” na tentativa de reduzir as consequências 

mais devastantes e sanguinosas dos conflitos armados. Schmitt 

(Cf. 1991) lamenta a destruição dessa autêntica “obra-prima da 

razão humana”, do “duro trabalho jurídico” que, por mais de dois 

séculos, havia proporcionado a ausência de guerras de extermínio 

no território europeu (Cf. SCHMITT, 1991,p.178).  

A criação de instituições supranacionais também é vista, 

por Schmitt (Cf. 1991), como um fator negativo para a decadência 

do direito internacional clássico. A partir do início do século XX, 

afirma-se a ideia de que é mister estabelecer instituições 

supranacionais capazes de superar a anarquia do sistema 

westphaliano dos Estados soberanos, já que os tratados 

interestatais e a diplomacia multilateral do Concerto d’Europa 

não haviam conseguido atenuar. À luz desta ideologia 

universalista, em 1920, nasceu, em Genebra, a Sociedade das 

Nações: uma instituição universalista e “espacializada”, desejada 

pelos Estados Unidos, o qual se propunha a garantir uma paz 

estável no mundo inteiro, não apenas na Europa. Com isso, a 

tarefa do direito internacional passa a ser não mais a de 

“ritualizar” a guerra entre os Estados europeus, limitando-a, 

moderando-a, impedindo-a de se transformar em uma guerra de 

extermínio, mas de eliminá-la de uma vez por todas (Cf. 

SCHMITT, 1991,p. 335; 387; 410; 431). Sendo assim, Schmitt 

acreditava que a Sociedade das Nações foi apenas um meio para 

a preparação de uma guerra “total” e de uma guerra “justa” 
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conduzida com pretensões supraestatais e supranacionais (Cf. 

SCHMITT, 2003, p. 2). Mas, como sabemos, as posteriores 

violações da ordem internacional descambaram na explosão da 

segunda guerra mundial, levando à falência dessa instituição 

supranacional. Para Schmitt, esta falência se dá devido ao 

pacifismo universalista que procurou abolir ou negar 

juridicamente a guerra em vez de limitá-la quando ela fosse 

inevitável (Cf. SCHMITT, 1991,p. 219). 

Para Schmitt, a modificação do significado da guerra – além 

da universalização das instituições internacionais e da proscrição 

jurídica da guerra – é um outro fator que concorre para a 

dissolução do jus publicum europaeum. Com o Tratado de 

Versailles, que contou com a participação do presidente 

americano W. Wilson, a guerra de agressão passou a ser 

qualificada como um crime internacional capaz de produzir 

responsabilidade penal dos indivíduos envolvidos (Cf. 

SCHMITT, 1991, p. 336-350). Não é mais apenas o Estado o 

responsável em relação a outro Estado pela violação do direito 

bélico (jus in bello): o Estado derrotado também terá de entregar 

os próprios cidadãos aos Estados vencedores, já que os vencidos 

são “criminosos” de guerra29.  

                                                 
29Os Tribunais de Nuremberg e de Tokyo, criados após a segunda guerra 

mundial, são decorrência desse primeiro passo dado em 1919. Com o Tribunal 

de Nuremberg, a guerra de agressão não será considerada apenas um crime 

internacional, mas sim “o crime internacional supremo”. Todos aqueles que 

tenham decidido ou combatido na guerra passam a ser considerados como 

penalmente responsáveis por este “crime supremo”. Quem tomou parte de 

modo consciente de uma guerra ilegal não pode invocar qualquer imunidade 

jurídica, qualquer motivação discriminante: é um criminoso a ser submetido às 

sanções penais, inclusive à pena de morte. Essa noção de guerra é totalmente 

oposta àquela do jus publicum europaeum, defendida por Schmitt, ou seja, a 

de uma guerra como relação conflituosa entre Estados, regulada e limitada pelo 
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Para Schmitt (Cf. 1991), essa “mudança do significado da 

guerra” é uma grave regressão do ordenamento jurídico 

internacional porque qualifica a guerra como um “crime moral 

contra a humanidade” e, desse modo, faz do procedimento 

judicial o instrumento à disposição das grandes potências para 

aniquilar moralmente os inimigos derrotados após tê-los 

aniquilado militarmente (Cf. SCHMITT, 1991,p. 345). Essa 

mudança no direito internacional autoriza os vencedores a 

esconder os próprios erros sob uma áurea de inocência e de 

moralidade e a apresentar a guerra vencida não só como “justa”, 

mas também como o sinal de um destino providencial30. 

Schmitt (Cf. 1996) também irá se colocar contra a ideia de 

um “Estado mundial” que abarque toda a humanidade, anule o 

                                                 
direito, sendo assim, legal. Essa mudança no significado da guerra é 

formalmente aceita e adotada em 1946 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, passando a ser considerada um princípio jurídico internacional válido.  
30Schmitt sublinha que em Versalhes foram os delegados estadunidenses, com 

o seu justicialismo humanitário, a reclamar pela condenação penal dos chefes 

de Estado das potências que haviam desencadeado uma “guerra injusta e de 

agressão”. Esses promotores deste ato vergonhoso deviam ser lembrados 

historicamente como criminosos infames. Em vez de uma justiça imparcial e 

universalista, essa é uma justiça parcial e particularista dos vencedores, como 

irá afirmar Danilo Zolo (Cf. 2006). Basta recordar que aqueles que exerceram 

o papel de juízes da “humanidade” também executaram ações criminosas, 

mesmo após o término da guerra (no final da segunda guerra mundial os 

bombardeios executados pelos governos aliados contra a população civil alemã 

custaram mais de trezentos mil mortos e oitocentos mil feridos, deixando 

completamente destruídas cidades inteiras, entre elas Dresden, Hamburgo e 

Berlim; os bombardeios americanos sobre as cidades japonesas, especialmente 

Tóquio, além do massacre instantâneo de centenas de milhares de pessoas 

inocentes causada pelos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, 

foram decididos pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, quando a 

guerra já estava vencida; o acordo de Londres para a instituição do Tribunal de 

Nuremberg feito dois dias após o bombardeio de Hiroshima e um dia antes do 

bombardeio de Nagasaki (em 8 de agosto de 1945).  
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“pluriverso” (Pluriversum) dos povos e dos Estados e suprima a 

dimensão própria do “político”, assim como também se opõe à 

tentativa americana de apresentar as suas próprias guerras como 

guerras conduzidas em nome e em proveito de toda a 

humanidade. Para ele, se um Estado combate seu inimigo em 

nome da humanidade, a guerra que ele conduz não é uma guerra 

da humanidade. O Estado que age dessa forma busca 

simplesmente se apropriar de um conceito universal para poder 

identificar o polo negativo com o inimigo. Ao fazer isso durante 

uma guerra, tal Estado nega ao inimigo qualquer qualidade 

humana, e desse modo pode usar nos seus confrontos métodos 

cruéis, até mesmo de extrema desumanidade. Neste sentido, 

afirma Schmitt, o termo “humanidade” é um slogan ético-

humanitário particularmente idôneo às expansões imperialistas31.  

Para Schmitt (Cf. 1991), com a queda do conceito do jus 

publicum europaeum de “guerra simétrica” os combatentes não 

são mais colocados no mesmo plano32. Quando um lado é 

extremamente forte, ele pode discriminar jurídica e moralmente o 

inimigo (devido à sua superioridade militar) como um criminoso 

e a sua causa como a mais justa (Cf. 1991, p. 429-430). Desse 

                                                 
31Schmitt, depois de Hegel, foi o maior crítico do universalismo kantiano. Para 

ele, a “ilusão universalista” kantiana dá suporte ideológico à hipocrisia do 

pacifismo. Essa, por sua vez, serve apenas para justificar os ataques de um 

Estado contra outro “em nome da Humanidade” por meio do conceito de 

“guerra justa”. Para ele, “Se um Estado em nome da Humanidade combate seu 

inimigo político, isto não significa nenhuma guerra da Humanidade, mas 

somente uma guerra em que um determinado Estado procura ocupar e fazer 

uso de um conceito universal contra seu inimigo de guerra; o mesmo acontece 

com conceitos como paz, justiça, progresso e civilização, reivindicados de 

forma abusiva para si e negados do inimigo. ‘Humanidade’ é um instrumento 

ideológico particularmente útil...” (SCHMITT, 1996, p. 55). 
32Para ele, é uma prerrogativa da guerra simétrica que ambos os combatentes 

tenham a possibilidade de vitória.  
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modo, a guerra que se perfilará no horizonte não será apenas uma 

guerra global, assimétrica, “justa” e “humanitária”, mas uma 

guerra capaz de uma discriminação abissal do inimigo, pois 

assumirá a forma de uma permanente “ação de polícia”: uma 

polícia internacional (obviamente controlada pelo Estado mais 

poderoso) que usará armas de destruição em massa contra os 

“perturbadores da paz”, sem mais nenhuma distinção entre tropas 

regulares e milícias irregulares, e entre militares e civis. Não será, 

portanto, uma guerra entre Estados, suscetível de se concluir com 

um tratado de paz, mas será uma permanente “guerra civil 

mundial” conduzida por uma grande potência para submeter todo 

o planeta ao controle policial-militar (Cf. 1991, p. 430). Um 

mundo assim não pode afirmar-se como unido politicamente: não 

existe algo como uma união da “humanidade”. O poder 

internacional de polícia é também político, e expressão dos 

interesses de grupamentos políticos. É uma política pan-

intervencionista: uma política da guerra civil mundial33. 

                                                 
33Schmitt (Cf. 1991a) acreditava que sob a retórica humanitária do 

universalismo wilsoniano se disfarçam – além da lógica expansionista do 

capitalismo industrial e comercial – o projeto de uma hegemonia mundial que 

teria inevitavelmente levado a uma guerra global “humanitária”, conduzida 

com armas de destruição em massa sempre mais sofisticadas e letais. Em 

DerNomos der Erde (Cf. 1991a), ele entende que os EUA estavam se impondo 

como um império global, e que a sua supremacia militar colocava-o acima do 

direito internacional, atribuindo-lhe o poder de interpretar as normas segundo 

suas próprias conveniências, ou de simplesmente ignorar tudo o que quisesse. 

A assimetria de poder logo faria com que o mais forte tratasse o inimigo como 

um criminoso, enquanto quem se encontrasse em condições de irremediável 

inferioridade ficaria obrigado a usar os meios da guerra civil, fora de qualquer 

limitação e de qualquer regra, em uma situação de anarquia generalizada. Mas 

essa anarquia da “guerra civil mundial”, se confrontada com o niilismo de um 

poder imperial centralizado, empenhado em dominar o mundo com o uso dos 

meios de destruição em massa, aparece aos olhos de Schmitt como “o mal 

menor” ou “o remédio eficaz”. 



173 | Habermas e a Constitucionalização do Direito Internacional 

 
 

3.2 A resposta habermasiana à crítica schmittiana 

 

Como veremos, Habermas (Cf. 1996) considerará a 

interpretação schmittiana tanto perspicaz quanto confusa. Para 

Carl Schmitt, o sucesso obtido pelo humanismo tem as suas raízes 

na hipocrisia de um pacifismo jurídico que pretende fazer 

“guerras justas” sob o signo da paz e do direito cosmopolita. Na 

sua obra Der Begriff des Politischen (Cf. 1996), ele afirma que 

quando um Estado trava uma guerra em nome da humanidade ele 

se apropria de um conceito universal, diante de seu opositor 

bélico, buscando requisitá-lo para si e subtraí-lo ao inimigo. Tal 

utilização ideológica é particularmente útil. Logo, “quem fala em 

humanidade tem a intenção de enganar”. Daí a chocante 

formulação: “Humanidade, bestialidade”.  

Schmitt estende esse argumento de 1932, utilizado contra 

os EUA e as potências vencedoras em Versalhes, a determinadas 

ações da Aliança dos Povos de Genebra e das Nações Unidas. Na 

sua obra Glossarium (Cf. 1991b), ele afirma que a política de uma 

organização mundial que se inspira na ideia kantiana de paz 

perpétua e visa à construção de uma condição cosmopolita segue 

a mesma lógica pan-intervencionista e, portanto, pancriminalista, 

pervertendo os objetivos aos quais se propõe servir.  

Para Habermas, no entanto, a argumentação schmittiana 

possui duas asserções que afirmam que: 1º) a política dos direitos 

humanos ocasiona guerras que – disfarçadas de ações políticas – 

assumem qualidade moral; e 2º) que essa moralização classifica 

opositores como inimigos, de modo que essa criminalização dá 

rédeas largas à desumanidade: para Schmitt, as guerras mais 

terríveis e as desumanidades mais atrozes recebem o nome de 

humanidade (Cf. HABERMAS, 1996, p. 220-1). Esses dois 
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enunciados schmittianos são fundamentados como, afirma 

Habermas, com o auxílio de duas premissas: a) a política dos 

direitos humanos serve à imposição de normas que são parte de 

uma moral universalista; b) como juízos morais obedecem ao 

código de “bem” e “mal”, a valoração moral negativa de um 

oponente político ou de um opositor bélico destrói a limitação 

juridicamente institucionalizada da confrontação política ou do 

combate militar (Cf. HABERMAS, 1996, p. 221). Para 

Habermas, a primeira premissa é falsa, e a segunda sugere um 

pressuposto falso, no contexto de uma política dos direitos 

humanos. 

Quanto à primeira premissa (de que a política dos direitos 

humanos serve à imposição de normas que são parte de uma 

moral universalista), Habermas (Cf. 1996) não concorda com a 

interpretação schmittiana porque, para ele, os direitos humanos 

são, desde a sua origem, de natureza jurídica, e não direitos 

meramente morais34. O fato de os textos constitucionais históricos 

                                                 
34 Para Habermas, os direitos humanos em sentido moderno remontam à 

Virginia Bill of Rights e à Declaração de Independência norte-americana de 

1776, bem como à Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de 1789. 

Declarações estas inspiradas pela filosofia política do direito racional 

(especialmente Locke e Rousseau). Mas, os direitos humanos só assumem uma 

figuração concreta no contexto das primeiras constituições, firmados como 

direitos fundamentais e garantidos no âmbito de uma ordem jurídica nacional. 

Estes direitos têm, no entanto, um caráter duplo: eles são normas 

constitucionais e gozam, portanto, de uma validação positiva, mas também são 

direitos que gozam de uma validação sobrepositiva, porque são cabíveis a todo 

ser humano enquanto pessoa. O conceito de direitos humanos é de origem 

moral, mas também uma manifestação específica do conceito moderno de 

direitos subjetivos, ou seja, uma manifestação da conceitualidade jurídica. Eles 

são desde a sua origem de natureza jurídica. O que lhes confere a aparência de 

direitos morais é o sentido validativo que aponta para além das ordens jurídicas 

características dos Estados nacionais (Cf. HABERMAS, 1996, p. 221-2). 
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se referirem a direitos “inatos” e terem a forma comemorativa de 

uma “declaração” apenas procura expressar que tais direitos não 

estão à disposição do respectivo legislador. Isso não os livra de 

poderem ser alterados ou suspensos como, por exemplo, numa 

mudança de regime: isso ocorre porque são direitos positivos. A 

diferença em relação às demais normas jurídicas positivas é que, 

além de gozarem de uma validade em duplo sentido (positivação 

e legitimidade racional), necessitam de uma fundamentação 

apenas de argumentações racionais puramente morais35. 

A forma como são fundamentados não prejudica, porém, a 

sua qualidade jurídica, nem faz dos direitos fundamentais normas 

morais. Apesar das razões que ajudam na fundamentação da sua 

legitimidade, eles conservam sua conformidade jurídica no 

                                                 
35 Como observa Habermas, os direitos humanos gozam de validade em um 

duplo sentido: eles valem de maneira factual, porque são impostos em virtude 

da força sancionadora do Estado, e também reivindicam legitimidade para si, 

devendo ser fundamentados racionalmente. Como normas constitucionais eles 

desfrutam de uma precedência por serem constitutivos da ordem jurídica, e de 

estabelecerem o âmbito em que se deve mover a legislação normal. Apesar 

disso, eles se destacam no conjunto das normas constitucionais, já que têm a 

forma de normas genéricas endereçadas aos cidadãos em sua qualidade de 

seres humanos, e não apenas de integrantes do Estado. Mesmo tendo sua 

validade jurídica efetivada apenas em nível nacional, eles garantem direitos 

para todas as pessoas, e não apenas para os integrantes do Estado. Essa 

validade universal, voltada ao conjunto dos seres humanos, é também uma 

característica das normas morais. É por estarem investidos desse anseio de 

validação universal que os direitos fundamentais só podem ser fundamentados 

sob um ponto de vista moral. Embora as outras normas jurídicas também sejam 

fundamentadas com o auxílio de argumentos morais, em geral sua 

fundamentação se dá igualmente com pontos de vista ético-políticos e 

pragmáticos que se referem à forma de vida concreta de uma comunidade 

jurídica histórica, ou ao estabelecimento concreto de objetivos ligados a 

determinadas políticas. Os direitos fundamentais pela sua generalidade 

regulam, por outro lado, matérias que bastam os argumentos racionais morais 

para sua fundamentação (Cf. HABERMAS, 1996, p. 222-3). 
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sentido moderno do direito positivo. É devido à sua estrutura, e 

não ao seu conteúdo, que são consideradas normas jurídicas. Os 

direitos fundamentais são direitos subjetivos vindicalizáveis – ou 

seja, que se podem reclamar legalmente –, e desvinculam as 

pessoas do direito dos mandamentos morais à medida que lhes 

reserva espaços legais em que estes podem agir segundo as suas 

próprias preferências36. 

De acordo com a interpretação habermasiana, já que os 

direitos humanos não são direitos morais, fica inviabilizado o 

enunciado schmittiano de que a imposição global dos direitos 

humanos seguiria uma lógica moral e que conduziria, portanto, a 

intervenções disfarçadas de ações policiais. Por conseguinte, o 

segundo enunciado (que afirma que uma política de direitos 

humanos intervencionista degeneraria em uma “luta contra o 

mal”) também é abalado. Para Habermas, esse enunciado sugere 

o falso pressuposto de que o direito internacional clássico, restrito 

a guerras comedidas, seria suficiente para dar aos conflitos 

militares um rumo “civilizado”. Isto não é verdade, afirma ele. 

Mesmo que esse pressuposto fosse correto, seriam apenas as 

ações policiais de uma organização mundial, capaz de agir e 

democraticamente legitimada, que poderia merecer o nome de 

uma solução civil de conflitos internacionais. O estabelecimento 

de uma situação cosmopolita significa, para Habermas, que as 

violações aos direitos humanos não são julgadas e punidas 

                                                 
36 Para Habermas, os direitos humanos (direitos fundamentais) pertencem a 

uma ordem do direito positivo e coercitivo que fundamenta reivindicações 

jurídicas subjetivas que podem ser reclamadas em juízo. Mas, esses direitos 

são confundidos até hoje como direitos morais, porque sua pretensão de 

validade universal, só foi efetivada nas ordens jurídicas nacionais de Estados 

democráticos. No direito internacional, eles contam apenas com uma validade 

atenuada e que ainda espera pela institucionalização (Cf. 1996, p. 225). 
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imediatamente sob pontos de vista morais, e sim perseguidas 

como ações criminosas no âmbito de uma ordem jurídica estatal, 

segundo procedimentos jurídicos institucionalizados: a 

formalização jurídica da condição natural entre os Estados 

ofereceria a possibilidade ou garantia de defesa dos réus contra 

uma discriminação moral imposta sem mediações (Cf. 

HABERMAS, 1996, p. 225-6). 

Segundo a interpretação habermasiana (Cf. 1996), Schmitt 

critica um direito cosmopolita que perpasse a soberania dos 

Estados tendo como referencial o conceito discriminativo de 

guerra: sua crítica é exercida contra a penalização da guerra de 

ataque e contra a responsabilização de pessoas em particular pelas 

guerras entre Estados. Schmitt, como mostra o parecer de 

Habermas, se volta contra essa discussão jurídica com 

considerações políticas e fundamentações metafísicas. Na sua 

argumentação jurídica, Schmitt almeja “civilizar” a guerra 

através do direito internacional, vinculando-se a uma 

argumentação política que parece preocupada com a preservação 

da ordem internacional já assegurada. Schmitt não aceita a 

distinção entre guerra de ataque e guerra de defesa porque, para 

ele, apenas um conceito de guerra totalmente neutro, que exclua 

a responsabilidade pessoal por uma guerra penalizada, pode 

conciliar-se com a soberania de sujeitos de direito internacional, 

já que o direito de começar uma guerra (jusadbellum) é 

constitutivo da soberania de um Estado. Para Schmitt, como 

afirma Habermas, só com a práxis da não discriminação da guerra 

cabe limitar as ações bélicas e prestar defesa diante dos males de 

uma guerra total. 

Como bem compreende a análise habermasiana, Schmitt 

não quer eliminar a guerra. Para ele, este é um objetivo utópico: 
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trata-se antes de “civilizá-la”. E como uma alternativa “mais 

realista” a uma pacificação cosmopolita da condição natural 

existente entre os Estados, propõe um retorno ao status quo ante 

da guerra delimitada. Habermas desconfia desse “realismo”. Para 

ele, o realismo dessa sugestão é duvidoso. É mister apontar para 

um caminho viável rumo à reconstrução do mundo clássico-

moderno do equilíbrio entre as potências; coisa que a remissão 

schmittiana a um direito internacional – nascido das guerras 

confessionais e entendido como uma das grandes conquistas do 

racionalismo ocidental – não faz. Para Habermas, é mais do óbvio 

que o direito internacional clássico fracassou diante do 

descomedimento das guerras totais deflagradas no século XX. 

Está claro, portanto, que as sanções e intervenções de uma 

comunidade internacional organizada pode melhor domesticar 

essas forças, do que um apelo juridicamente inofensivo ao 

discernimento de governos soberanos que precisam alterar seu 

comportamento incivilizado. Essa fragilidade do argumento é, 

para Habermas, um indício de que a argumentação jurídica 

schmittiana “constitui apenas uma fachada por trás da qual se 

ocultam restrições de um outro tipo” (Cf. HABERMAS, 1996, p. 

227-8). 

Segundo Habermas, a pretensão de salvaguardar a 

consistência de uma argumentação “puramente jurídica” no 

período posterior à Segunda Guerra Mundial fez com que Carl 

Schmitt lançasse mão de isolar sob uma categoria própria os 

crimes de massa cometidos durante o regime nazista, querendo 

com isso assegurar uma aparência de neutralidade moral para a 

guerra37. Deste modo, Schmitt apresenta outro argumento: 

                                                 
37 Segundo Habermas, ao ser julgado em 1945, em Nuremberg, Schmitt 

distingue de forma clara entre crimes de guerra e as atrocidades que superam 
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segundo este argumento, como mostra Habermas, a imposição do 

direito cosmopolita que resulta em um conceito de guerra 

discriminativo passa a ser concebida como causa do 

desenvolvimento que leva à guerra total. A guerra total é a forma 

de expressão contemporânea da guerra justa na qual uma política 

de direitos humanos intervencionista fatalmente terá que 

desembocar. Com essa argumentação, Schmitt acredita que o 

universalismo moral se desloca do plano jurídico para o plano 

moral-crítico (Cf. HABERMAS, 1996, p. 229).  

Inicialmente, Schmitt recomenda uma volta ao direito 

internacional clássico, pretendendo com isso evitar a guerra total. 

Muito embora, afirma Habermas, não se saiba de modo seguro se 

ele via na total falta de compostura da guerra (caráter desumano 

de sua condução) como um mal maior, ou se o seu temor maior 

era com a desvalorização da própria guerra. Segundo Habermas, 

em O conceito de político, Schmitt descreve a extensão totalitária 

da condução da guerra a campos não militares e atribui a ela (à 

guerra total) o mérito de purificar os povos, passando a ter o 

sentido de uma intensificação da inimizade. Aí, os conceitos de 

“amigo” e “inimigo” libertam-se da esfera particular e 

psicológica, tornando-se novamente conceitos políticos (Cf. 

HABERMAS, 1996, p. 230). 

                                                 
a capacidade de sofreamento do ser humano. O sentido meramente tático-

processual dessa distinção, que Schmitt privilegia aí, reaparece posteriormente 

em textos de diários pessoais. Como afirma Habermas, no seu Glossarium, 

Schmitt critica, porém, a ideia de “crime contra a humanidade”; trata-se, para 

ele, de um conceito impreciso que nem sequer pode ser caso de uma situação 

jurídica, já que os objetos de defesa e ataque desses crimes não podem ser 

circunscritos de forma suficientemente precisa. Para Schmitt, “crime contra a 

humanidade” é apenas um conceito criado com o intuito de destruir o inimigo 

(Cf. HABERMAS, 1996, p. 228-9). 
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Para Habermas, o que interessa a Schmitt não é tanto a 

domesticação da guerra desencaminhada de modo totalitário, mas 

sim a manutenção de uma ordem internacional em que guerras 

acontecem, e em que os conflitos podem ser resolvidos dessa 

maneira. De acordo com Habermas, para Schmitt o que realmente 

deve ser considerado um mal a se evitar, não é a guerra total, mas, 

a decomposição de uma esfera do político fundada sobre a divisão 

clássica entre política interna e externa. Em sua teoria do político, 

Schmitt irá fundamentar que a política interna juridicamente 

pacificada precisa ser complementada por uma política externa 

beligerante e licenciada no âmbito do direito internacional, já que 

o Estado monopolizador do poder só pode manter o direito e a 

ordem, opondo-se à força virulenta dos inimigos subversivos de 

dentro do Estado, enquanto preservar e regenerar sua substância 

política no embate a inimigos externos. Para Schmitt, como 

mostra Habermas, a substância política estatal deve renovar-se na 

prontidão nacional para matar e morrer, porque o que é político, 

segundo sua essência, refere-se a possibilidade real do 

assassinato. Desse modo, Schmitt compreende a política como a 

capacidade e vontade de um povo de reconhecer o inimigo e de 

se afirmar contra ele, afirmando assim a sua própria existência 

negada pelo estrangeiro (Cf. HABERMAS, 1996, p. 230). 

Para Habermas, essas “considerações torpes” lhe 

interessam devido ao status que gozam. Segundo essa “filosofia 

belicista da vida” (como Habermas denomina a filosofia 

schmittiana), a imposição global de direitos humanos e da 

democracia, que procura promover a paz mundial, teria o efeito 

contrário e despropositado de extrapolar os limites de uma guerra 

moderada e realizada por meio do direito internacional. Para ela, 

é o universalismo moral da humanidade – conceituado por Kant 
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e fundamentado ideologicamente – que está por trás dessa “guerra 

contra a guerra”, conferindo ao combate militar entre Estados, 

limitado temporal, social e objetivamente, o status endêmico de 

uma guerra civil paramilitar e descomedida (Cf. HABERMAS, 

1996, p. 231).  

Para Habermas (Cf. 1996), Schmitt considera o 

universalismo uma armadilha moral que nos faz mergulhar em 

uma autoilusão, desviando-nos para uma autoexigência 

demasiada e hipocrítica. Seu anti-humanismo pretende validar 

(em conjunto com o Hegel de Mussolini e de Lênin) o combate, 

a “honra da guerra”. Por outro lado, critica o universalismo moral 

kantiano, por que para o universalismo moral “a humanidade não 

pode travar guerra alguma... O conceito de humanidade exclui o 

conceito de inimigo”. Para Schmitt, a moral da humanidade 

abstrai, de maneira errônea, essa ordem natural do que é político, 

ou seja, a distinção inevitável entre amigo e inimigo, e faz do 

oponente bélico o monstro desumano que se deve não apenas 

rechaçar, mas destruir em definitivo. Para Schmitt, já que o 

conceito discriminativo de guerra remonta ao universalismo dos 

direitos humanos, ele equivale à contaminação do direito 

internacional pela moral, que explica a desumanidade cometida 

em nome da humanidade pelas guerras e guerras civis modernas. 

Como mostra Habermas, a história da recepção deste 

argumento moral crítico – que não leva em conta o contexto em 

que Carl Schmitt se insere – ficou condenada, alimentada pelo 

erro fatal de considerar o político a partir do conceito amigo-

inimigo. É verdade, porém, considera Habermas, que uma 

moralização imediata do direito e da política faz romper as zonas 

de defesa que devem ser garantidas para as pessoas de direito por 

boas razões, mesmo que morais. Incorreto, porém, é supor que só 
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se pode evitar essa moralização se mantiver a política 

internacional isenta ou purificada do direito, ou que o direito deve 

estar isento e purificado da moral. Na perspectiva habermasiana, 

tais ideias são falsas, já que para ele a ideia do Estado de direito 

exige que, por meio do direito legítimo, o poder coercitivo estatal 

seja canalizado tanto externamente como internamente. Por outro 

lado, é mister que a legitimação democrática garanta que o direito 

esteja em sintonia com as proposições morais fundamentais já 

reconhecidas. Para Habermas, “O direito cosmopolita é uma 

consequência da ideia do Estado de direito. É apenas com ele que 

se constrói uma simetria entre a ordenação jurídica do tráfego 

social e político, para além e para aquém das fronteiras do Estado” 

(Cf. HABERMAS, 1996, p. 234). 

A incongruência de Schmitt consiste, segundo Habermas, 

em sustentar a assimetria de uma condição jurídica pacifista nos 

assuntos interiores e um belicismo nos assuntos exteriores. Mas, 

já que ele pensa a paz jurídica estatal interior como uma 

confrontação entre os órgãos estatais e os inimigos do Estado 

mantidos em cheque por meios repressivos, ele reserva aos 

detentores do poder estatal o direito de declarar os representantes 

da oposição política como inimigos da ordem interna do Estado. 

Diferentemente do que ocorre no Estado constitucional 

democrático, onde tribunais independentes e a totalidade dos 

cidadãos decidem sobre questões delicadas envolvendo o 

comportamento anticonstitucional, Carl Schmitt coloca nas mãos 

dos detentores do poder a decisão sobre considerar criminosos os 

próprios oponentes políticos. E, desse modo, ocorre no plano 

interno justamente o que Schmitt temia como consequência de 

uma pacificação das relações interestatais, ou seja, a intromissão 

de categorias morais em uma ação política juridicamente 
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assegurada, e a estilização dos inimigos como agentes do mal. 

Diante disso, torna-se incoerente a exigência de que se preserve o 

trânsito internacional de regulamentos análogos ao direito estatal. 

Habermas (Cf. 1996) reconhece que uma moralização não 

mediatizada da política teria efeitos perniciosos tanto para o 

cenário internacional quanto para a confrontação do governo com 

seus inimigos internos. Para ele, Schmitt situou mal os danos ao 

admitir a moralização neste último caso. Os danos decorrem, 

porém, em ambos os casos, de uma codificação duplamente 

errada da ação política ou estatal que primeiro moraliza a ação 

(julgada segundo critérios do “bem” e do “mal”) e em seguida a 

criminaliza (é sentenciada segundo os critérios da “legalidade” e 

“ilegalidade”) sem que se tenha cumprido os pressupostos 

jurídicos de uma instância judicial que sentencie com 

imparcialidade, nem o estabelecimento de um poder carcerário 

neutro. A política dos direitos humanos descambará em 

fundamentalismo apenas caso confira legitimidade moral a 

intervenções que não passem de um combate entre partes 

beligerantes, fazendo-se passar por medidas policiais neutras e 

justificadas por leis e sentenças penais cabíveis. 

Segundo a interpretação habermasiana do pensamento de 

Schmitt, para Schmitt a ordenação jurídica da política de 

expansão e exercício do poder para além das fronteiras estatais – 

a imposição internacional dos direitos humanos – resulta 

necessariamente em um fundamentalismo dos direitos humanos. 

Habermas, ao analisar o pensar schmittiano (Cf. 1996), considera 

essa afirmação como falsa porque pressupõe que os direitos 

humanos sejam de natureza moral, e que sua imposição 

significaria uma moralização. Mas, direitos humanos como 

afirma Habermas não são direitos morais e sim direitos jurídicos: 
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o código jurídico – diferentemente da moral – não exige uma 

valoração moral “imediata” segundo critérios do “bom” e do 

“mau”. Mesmo assim, isso não significa que o direito positivado 

não careça de um teor moral: ora, no próprio procedimento 

democrático da legislação política, os argumentos morais também 

desempenham papel na fundamentação do estabelecimento de 

normas e, com isso, no próprio direito. Assim como Kant 

entendia, Habermas também entende que o direito e a moral se 

distinguem pelas qualidades formais de legalidade. Com a 

regulamentação jurídica, a moralidade fica eximida de 

normatização positiva, permanecendo restrito à instância interna 

do julgamento da consciência. O código jurídico, por outro lado, 

fica vinculado às condições objetivas de procedimento jurídico 

estatal, testáveis intersubjetivamente. Portanto, não se trata de 

isentar a política da dimensão moral, e sim de transformar a 

moral, por via democrática, em um sistema positivado de direitos, 

dotado de procedimentos jurídicos para sua aplicação e 

imposição. Não se trata de evitar a política dos direitos humanos, 

mas sim transformar a condição natural e anárquica entre os 

Estados em uma condição juscosmopolita (Cf. HABERMAS, 

1996, p. 236). 

 

3.3 A crítica ao projeto juscosmopolita habermasiano 

 

Apesar da resposta dada por Habermas (Cf. 1996) à questão 

da relação entre moral, direito e poder político no cenário 

internacional, Schmitt (Cf. 2003) faz uma crítica contundente à 

política mundial contemporânea. Embora sua crítica ao 

universalismo wilsoniano, à Sociedade das Nações e ao 

neoimperialismo estadunidense possua uma dose de revanchismo 
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devido às derrotas da Alemanha nas duas guerras mundiais, ela 

não é totalmente comprometida nem deixa de ser útil para a 

análise do mundo atual: essa é a tarefa da filosofia, como já dizia 

Hegel (Cf. 1990), “compreender a realidade na forma de 

conceito”. 

Mas, também está claro que Schmitt exagera na afirmativa 

de que o direito público europeu foi capaz de atenuar a violência 

bélica nos séculos XVIII e XIX, e de que ele é uma das maiores 

conquistas da humanidade; para ele, “nenhum entusiasmo 

pacifista e nenhuma repulsa pelos horrores da guerra” pode negar 

– como reza o tradicional direito internacional – que ela possui 

“uma honra e uma dignidade própria” pelo fato de que “o inimigo 

não é um pirata ou um gangster, mas é um ‘Estado’ e um sujeito 

do direito internacional” (Cf. SCHMITT, 2003, p. 48).Sua 

abordagem localista e eurocêntrica (de que “essa grande 

conquista da humanidade” – o direito bélico europeu – foi capaz 

de humanizar e racionalizar a guerra, de torná-la honrosa e digna) 

não possui confirmações empíricas, basta lembrar o número de 

vítimas das duas grandes guerras mundiais (que por si mesmo já 

poderia ser considerado uma grande derrota do direito 

internacional europeu, que não foi capaz de conter os efeitos 

devastantes das novas armas e das novas estratégias militares, 

mas que talvez possa ser também atribuída à ineficiência de 

instituições internacionais “universalistas”). Seu saudosismo em 

relação ao modelo westphaliano dos Estados soberanos não pode, 

no entanto, apontar como possível solução o ressurgimento desse 

modelo estatal do século XIX. É também ingênuo pensar que o 

direito bélico moderno (que fica à mercê do arbítrio dos Estados 

envolvidos ou dos “combatentes disciplinados e leais”) seja o 

único meio capaz de limitar, racionalizar e humanizar a guerra tal 
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como ela se manifesta atualmente com toda a parafernália ou 

avanços tecnológicos disponíveis (Cf. BOBBIO, 1965).  

Apesar de tudo, não se pode negar que a filosofia do direito 

internacional de Schmitt é uma interessante chave de leitura que 

se revela atual (principalmente no que diz respeito à fase de 

expansão planetária da hegemonia neo-imperial dos Estados 

Unidos após a queda da União Soviética e do fim da bipolarização 

das relações internacionais), já que o tema da constituição 

imperial do mundo e da crescente concentração do poder na esfera 

internacional nas mãos das grandes potências ocidentais é em 

nossos dias o epicentro de um debate de grandes proporções no 

contexto dos processos de crescente interdependência e 

integração global. As guerras conduzidas pelos EUA e seus 

aliados ocidentais (desde a Guerra do Golfo, em 1991 até hoje) 

dão razão à “profética” advertência de Schmitt de uma guerra 

global livre de qualquer controle e limitação jurídica, amplamente 

assimétrica, onde uma grande potência neo-imperial lutaria não 

só contra Estados individualmente, mas contra organizações de 

“partisans globais” (Kosmopartisanen) que operam em escala 

mundial usando os instrumentos e perseguindo os objetivos de 

uma guerra civil (Cf. SCHMITT, 2009). 

Para Zolo (Cf. 2008), a profecia schmittiana é confirmada 

por uma série de circunstâncias: 1) pela impotência das 

instituições internacionais “universalistas” diante da expansão do 

fenômeno bélico38; 2) pela irrelevância prática da noção jurídica 

de “guerra de agressão” e pela inutilidade da proscrição jurídica 

                                                 
38Muitas vezes, as Nações Unidas são postas como meras funções supletivas e 

de legitimação a posteriori do status quo imposto pelas grandes potências 

mediante o uso da força. 
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da guerra proclamada pela Carta da ONU39; 3) pela retomada da 

ideologia da “guerra justa” por parte de influentes intelectuais40 e 

políticos ocidentais que apresentam a “guerra global contra o 

terrorismo” e contra “Estados-canalhas” como uma guerra do 

bem contra o “eixo do mal”, assumindo assim um ponto de vista 

superior e imparcial, em nome de valores que se presumem 

compartilháveis por toda a humanidade; 4) pela explícita 

motivação “humanitária” de intervenções militares, intervenções 

estas contrárias à Carta da ONU e ao direito internacional geral; 

5) pela criação de uma jurisdição penal internacional conforme o 

“modelo de Nuremberg”, e que se funda na lógica da degradação 

moral do inimigo derrotado e da exaltação propagandista da 

excelência moral dos vencedores (Cf. ZOLO, 2006, p. 6) pela 

feroz discriminação praticada pelos EUA em relação aos seus 

inimigos (denominados de “fanáticos terroristas”) que foram 

feitos prisioneiros no decorrer das guerras “humanitárias”, e 

contra os quais é legítimo todo tipo de tortura. Essa ação de 

“polícia internacional” (ou guerra global) não tem como escopo 

apenas a vitória sobre o inimigo ou a paz mundial, seu objetivo é 

                                                 
39As denominadas “guerras preventivas” – ou seja, as guerras de agressão e de 

saque – são teorizadas e exercidas impunemente pelas grandes potências. 

40 É o caso de Walzer. Walzer (Cf. 2000) sustenta que em casos de supreme 

emergency, ou seja, quando nos encontremos frente a um perigo “incomum e 

horrendo”, pelo qual se experimente uma profunda repugnância moral por algo 

que representa a “encarnação do mal no mundo” e “uma ameaça radical aos 

valores humanos”, nenhum limite de caráter ético e jurídico pode ser 

respeitado por parte de quem esteja sendo ameaçado. Qualquer meio de 

destruição preventiva, ainda que o meio mais terrorista e sanguinário, é 

moralmente lícito.  
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aniquilá-lo por meio de uma guerra que se estende 

infinitamente41.  

Mas, será que a crítica realista, de inspiração schmittiana, 

assim como a exercida por aqueles que procuram colocar no lugar 

do direito um ethos mundial liberal são capazes de pôr em cheque 

o projeto juscosmopolita habermasiano? É o que pretendemos 

discutir a partir do próximo tópico. Também procuramos tecer 

críticas pontuais a este projeto, com o intuito de que esta nossa 

análise não seja meramente descritiva, mas, que provoque 

discussões e críticas às críticas aqui propostas.  

 

3.3.1 Sobre a efetividade da extensão mundial da democracia e dos 

direitos humanos 

 

É mister, portanto, questionar se seria possível a efetivação 

de uma política e um direito democrático em nível internacional, 

ou seja, se seria viável uma política que respeite e/ou recupere a 

democracia e os direitos humanos para além do Estado Nacional, 

como pretende o projeto habermasiano. Como vimos, na nossa 

época aparecem diferentes poderes que competem com o poder 

soberano do Estado Nacional ou que, juntamente com ele, 

exercem um poder “soberano” na política internacional (as uniões 

                                                 
41Diante deste cenário, Zolo (Cf. 2008) apela para o conceito schmittiano de 

Grossraum como uma possível alternativa ao monopólio global. Essa ideia, 

paradoxalmente inspirada na versão originária da “doutrina Monroe”, defende 

um pluralismo de grandes espaços em si ordenados e coexistentes, de esferas 

de intervenção “que poderia determinar o novo direito internacional da terra”. 

Para que esse projeto schmittiano de pacificação do mundo fosse possível, 

seria necessária a construção de um regionalismo policêntrico e multipolar, 

baseado na redescoberta da importância da negociação multilateral entre os 

Estados como fonte normativa e legitimadora dos processos de integração 

regional.  
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regionais de Estados, a organização internacional dos Estados 

mundiais, as organizações econômicas, jurídicas, de energia 

atômica etc.). Além dessas organizações com fins políticos ou 

econômicos, aparecem organizações da sociedade civil com fins 

não econômicos, como é o caso das ONGs. Todas essas 

organizações, além do desenvolvimento da globalização e do 

multiculturalismo, abalaram a ideia de que apenas o Estado 

Nacional é um jogador político global (global player) nas 

relações internacionais. Como já dissemos antes, a ideia de 

soberania nacional é, sem dúvida, questionada ou limitada de 

modo explícito pelas organizações políticas internacionais de 

caráter supranacional (como é o caso da União Europeia).  

Os diferentes Estados, organizados através da ONU, além 

de não serem tão semelhantes politicamente (nem todos são 

democráticos ou respeitam os direitos fundamentais individuais, 

os direitos humanos), também possuem uma grande assimetria 

em termos de desigualdades econômicas (dentro deles e entre 

eles) e de poder político-militar. Na ONU existe o órgão 

denominado Conselho de Segurança (composto pelas potências 

vencedoras da 2ª Guerra Mundial): cabe a este órgão, manter a 

segurança e ordem internacional, mas, infelizmente, ele é 

utilizado para impor e manter os interesses dominantes dos países 

que o compõem.  

Após a Segunda Guerra Mundial, tanto a ideia de soberania 

como de responsabilização individual dos governantes estatais, 

por praticarem políticas irresponsáveis ou criminosas, são 

questões prementes. A responsabilização individual (em vez de 

estatal) e o direito de intervir nas questões internas, na soberania 

dos Estados Nacionais passou a se efetivar, através da criação de 

tribunais internacionais, como um passo decisivo de 
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reformulação do direito internacional clássico formulado na Paz 

de Westfália. Teóricos de influência kantiana e, portanto, 

cosmopolitas, como Kelsen e Habermas, ou mesmo Bobbio (que 

une realismo e normativismo na sua teoria política), passaram a 

acreditar na possibilidade de um governo mundial democrático e 

que respeite os direitos fundamentais liberais, os direitos 

humanos42. 

Neste percurso, vimos que a denominada “democracia 

radical” (democracia estruturada em torno de uma esfera pública 

                                                 
42

 Há autores que se consideram realistas e cosmopolitas, ao mesmo tempo, e, 

mesmo não acreditando na possibilidade de uma ONU democrática e fonte de 

uma república mundial, acreditam na possibilidade de um império global 

regido pelo direito. É o caso de Viola e Leis. Para eles, devido à 

imprevisibilidade e potencialidade para o caos do mundo atual é mister 

repensar e atualizar a ideia de império: um império comprometido com os 

direitos humanos e com os valores cosmopolitas. Para eles, não adianta confiar 

nas forças dos mercados ou na soberania nacional. A questão não deve ser vista 

a partir do Estado Nacional, mas do direito, já que hoje existe uma grande 

quantidade de Estados Nacionais que precisam da ajuda externa para impor a 

lei a seus próprios territórios e populações. Segundo estes autores, o século 

XXI mostra que o problema de certos países não é de escolhas erradas no nível 

de regime político ou de modelo econômico, mas de severos fracassos na 

construção de seus estados. Somália, Bósnia, Kosovo, Serra Leoa, Afeganistão 

e Haiti fazem parte de uma longa lista de sociedades que evidenciam um 

quadro político impossível de ser administrado sem uma intervenção externa. 

O sucesso e/ou fracasso econômico de um país possue uma relação íntima com 

o sucesso e/ou fracasso do Estado. O sucesso econômico depende do sucesso 

político. Para Viola e Leis, em um mundo globalizado constituído por um 

grande número de estados fracassados e/ou semifracassados, torna-se 

imprescindível a existência de um poder supranacional que garanta o exercício 

da lei em nível global. E já que a existência de “Estados fracassados e 

semifracassados” inviabiliza qualquer instância supranacional do tipo das 

Nações Unidas, baseada na igualdade jurídica de todos os estados; resta como 

única alternativa, para eles, a construção de um império que viabilize e 

operacionalize a ordem global e os nascentes sistemas intergovernamentais e 

transgovernamentais que surjam da estrutura de estados pós-westifalianos 

hierarquizados (Cf.VIOLA & LEIS, 2001).  
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ativa e de uma sociedade civil organizada) defendida por 

Habermas tanto no plano nacional como pós-nacional (como 

consequência do Estado de Direito) não é tão radical como ele 

próprio afirma. Não há, em Habermas, um rompimento brusco ou 

radical como os conceitos fundamentais do liberalismo: sua 

forma de compreender a democracia está dentro dos moldes do 

liberalismo político43. Este modelo de democracia dá sinais de 

esgotamento ao estabelecer uma distância muito grande entre o 

mundo da vida e o mundo sistêmico da política, e provocando um 

                                                 
43

Ao estudar o processo de formação do Estado nacional (Cf. HABERMAS, 

2002, p. 128s), Habermas mostra a profunda transformação que ocorreu no 

exercício da autoridade política na época moderna. Para ele, se antes da 

formação do Estado-Nação o indivíduo era visto como súdito (submisso ao 

poder estatal), com a transição ao Estado democrático de direito ele passa a ser 

visto como membro integrante, cidadão partícipe do exercício da autoridade 

política. Com a mudança da soberania do príncipe para a soberania popular, os 

direitos dos súditos transformam-se em direitos dos cidadãos, ou seja, em 

direitos liberais e políticos de cidadania. Tais direitos passam a garantir não só 

a autonomia política, mas também a autonomia privada. Apesar de resolver um 

dos problemas básicos da filosofia política moderna (o da relação entre a vida 

privada e a participação política cidadã), a leitura habermasiana não questiona 

a qualidade do exercício da cidadania burguesa moderna, nem sobre a sua 

capacidade de emancipação. Para a compreensão marxista, esta cidadania é a 

expressão de uma democracia limitada que se resume à participação dos 

indivíduos na esfera política e não nas relações estruturais da esfera 

econômica; ou, que compreende o direito como uma forma neutra 

universalmente válida para a democracia, já que a própria forma jurídica tem 

seu correspondente da forma mercantil e, portanto, tem uma funcionalidade 

específica e essencial para o modo de produção capitalista e não para qualquer 

contexto histórico e econômico.Segundo esta interpretação, o pensamento 

habermasiano isola a cidadania ou participação popular no âmbito da esfera 

pública política, separando-a do âmbito econômico, ou seja, da decisão e 

gestão das relações mais determinantes para sua existência ou da possibilidade 

de intervenção e participação ativa dos indivíduos nas relações econômicas. 

Para ela, esta concepção democrática é incapaz de estabelecer uma democracia 

que tenha um sentido material e não puramente formal, já que mantém intocado 

o cerne das relações econômicas (Cf. PACHUKANIS, 1988).  
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sentimento de apatia e não pertença que se apodera das diferentes 

esferas públicas, guiadas pelos media. A política fica, assim, 

refém daqueles que compõem o aparelho estatal e de uma minoria 

de privilegiados com poder social capaz de utilizá-la para fins 

privados.  

Habermas também não questiona sobre a efetividade do 

projeto político liberal de extensão da democracia representativa 

a áreas geopolíticas novas, cujo grande defensor é John Rawls. 

Desde os anos 70, Rawls, ao adaptar suas formulações restritas ao 

ambiente acadêmico e aplicadas à sociedade nacional americana 

com a pretensão de que estas alcancem caráter abstrato e 

universalista, formula – na sua Teoria da Justiça – uma 

concepção razoável de justiça que embora, inicialmente, 

elaborada para uma determinada sociedade isolada de outras (cf. 

RAWLS, 1997, p. 9), poderá ser, segundo ele, dotada de uma 

abstração com vistas à universalização. Assim, em O Direito dos 

Povos, procurou utilizar os princípios já praticados nas 

sociedades liberais em nível interno como padrão para organizar 

a sociedade mundial de povos fundada em “um direito 

internacional razoavelmente justo” (Id., p. 12, 46). Segundo 

Rawls, para que um Estado fosse reconhecido como um membro 

“descente” de uma sociedade de povos razoável, ele deveria ater-

se aos critérios de comportamento já praticados pelos povos 

liberais.  

Em O Direito dos Povos, Rawls propõe a mesma 

fundamentação desenvolvida em sua Teoria da Justiça, definindo 

os princípios e as regras de prioridade a partir de uma posição 

original, conjugados aos princípios de razão pública, consenso 

sobreposto e pluralismo razoável (Cf. Ibid., p. 15-16, 25), de 

modo a estender a ideia geral de um contrato social à sociedade 
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mundial. Na sua opção pelos princípios liberais para regulamentar 

a conduta dos povos em uma sociedade mundial, ele acredita que 

as “sociedades decentes” têm o dever de trazer para si as 

“sociedades oneradas” e os “Estados fora-da-lei” (Ibid., p. 139). 

Nesta obra, Rawls defende que os direitos humanos (definidos 

como direitos liberais) são uma classe especial de direitos que 

deve servir como um padrão necessário para a decência das 

instituições políticas e sociais, a ponto de limitar o direito 

nacional em uma sociedade de povos razoavelmente justos. Um 

“Estado fora-da-lei” que viola os direitos humanos deve ser 

sujeito a sanções coercitivas e até mesmo intervenções militares 

(Cf. Ibid., p. 47-48, 103-105). Para Rawls, a autonomia interna 

pode ser limitada, e a guerra pode ser justificada como forma de 

intervenção para proteger os direitos humanos.  

Segundo seu conceito de “utopia realista”, as injustiças 

políticas deverão desaparecer se instituições básicas justas forem 

implantadas por povos liberais e decentes que honram os direitos 

dos povos (Cf. Ibid., p. 166). Devido à sua fé confiante no modelo 

das democracias ocidentais liberais para uma nova sociedade 

internacional, Rawls propõe a implantação de regimes 

constitucionais liberais razoáveis em um número suficiente de 

Estados para resultar em uma Sociedade de Povos viável. Na sua 

visão, os governos democráticos ocidentais já desenvolveram 

políticas internas e instituições capazes de satisfazer os interesses 

e necessidades culturais de grupos sociais diversificados, e assim 

abranger as múltiplas situações a serem produzidas em uma 

associação mundial de Estados. Deste modo, o modelo de 

contrato a partir de uma posição original no plano interno pode 

ser transmitido a outros povos. Os povos liberais podem assegurar 

uma justiça razoável a todos os cidadãos e viver com os outros 
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povos, sustentando a justiça e preservando a paz (Cf. Ibid., p. 32-

33, 38).   

Da mesma forma que Rawls, Habermas também quer 

transformar o resto do mundo no espelho do Ocidente. Estes 

filósofos acreditam na superioridade da ordem ético-política das 

instituições liberal-democráticas já que, segundo eles, estas 

instituições são competentes o bastante para conter os diferentes 

conflitos sociais mundiais, gerados pelo capitalismo, com custos 

moralmente aceitáveis.  

Na prática, porém, a expansão da democracia liberal ao 

restante do mundo, tão defendida por Rawls, coincidiu com uma 

crise da democracia nos países centrais: a crise da dupla patologia 

– a patologia da participação (aumento do abstencionismo) e a 

patologia da representação (os cidadãos passam a se considerar 

cada vez menos representados por aqueles que elegeram). Houve, 

ao mesmo tempo, uma reavaliação do problema da 

homogeneidade da prática democrática. Por outro lado, o pacífico 

discurso de legitimação da democracia e dos direitos humanos 

gera desconfiança ao ser defendido e conduzido pelas espadas do 

poder imperial ocidental. Nesse contexto, a neutralidade do ponto 

de vista moral habermasiano mais parece a expressão de um 

etnocentrismo ou eurocentrismo dissimulado sobre a face de 

valores universalistas. É impossível um ponto de vista moral 

intersubjetivamente válido com um caráter universalista em meio 

a uma opinião pública que é dominada pela rede da ideologia 

dominante através dos massmedia e, portanto, expressão do 

particularismo moral ocidental, e em que o sujeito é apenas um 

mero consumidor e não real participante do jogo político.  

Embora a releitura habermasiana dos princípios do Estado 

Democrático de Direito (Cf. 1997) afirme que todo poder 
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pertence ao povo, e que a competência legislativa deve ser 

transmitida para a totalidade dos cidadãos que são os únicos a 

gerarem, a partir do seu meio, o poder comunicativo de 

convicções comuns, sabemos que o poder político é delegado a 

“representantes” que não satisfazem aos reais apelos e 

necessidades da população, nem respeitam realmente a sua 

vontade. O “radicalismo democrático” habermasiano que 

procura, por meio da influência de uma esfera pública ativa, fazer-

se ouvir no parlamento, também não nos parece tão radical44. Não 

conseguimos acreditar que o modelo de democracia 

habermasiano poderá ter alguma efetividade nessa ordem 

mundial globalizada, onde os interesses das grandes potências, 

como os EUA (que se estendem como falanges do poder 

econômico e privado), se sobrepõem. Com tantas disparidades 

(desigualdades econômicas, diferenças culturais), uma 

constitucionalização do direito internacional, nos moldes da 

                                                 
44 A experiência empírica mostra que, tanto no âmbito do Estado Nacional de 

Direito como no âmbito pós-nacional, a esfera pública pode influenciar, mas 

não direcionar aqueles que nos “representam”: são eles que tomam as decisões 

finais, nem sempre populares. A participação popular e comunicativa nem 

sempre é capaz de mudar os rumos procedimentais das decisões que ditos 

representantes tomaram. A realidade da política democrática, em muitos 

lugares, parece mais com a expressão do realismo schumpeteriano do que com 

a expressão do normativismo habermasiano. No modelo realista e empírico de 

Schumpeter, a democracia é vista como o palco da luta estratégica dos atores 

sociais conscientes que lutam pelo poder político; por meio dela são 

estabelecidas as regras que determinam a competição pelo poder. A 

legitimidade é obtida apenas ao se respeitar as regras da competição entre as 

diversas forças políticas. O procedimento democrático é, para Schumpeter, o 

meio da luta estratégica pelo poder. A eleição é uma luta pela obtenção do 

número de votos necessários para a vitória e para a obtenção de legitimidade 

quanto às tomadas de decisão política. Schumpeter irá enfatizar as relações de 

concorrência entre as elites políticas e reduzir o papel do eleitor simplesmente 

àquele que aceita ou rejeita as propostas políticas (Cf. SCHUMPETER, 1961). 
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teoria do discurso, não daria conta do dissenso internacional, nem 

conseguiria fazer valer concretamente os direitos das diferentes 

populações (especialmente de minorias étnicas) sem o aval dos 

interesses privados que controlam o capital internacional e o 

poder político mundial. A representação constitucional dos 

processos comunicativos via direito, na ausência de instituições 

de caráter nacional (e/ou mundial) que façam sustentáveis 

efetivamente a realidade do discurso moral, não poderia obter 

acordos de caráter normativo ausentes de imposições e 

dominações.  

 

3.3.2 Sobre a excessiva confiança no Direito e a visão idealizada da 

justiça internacional 

 

Habermas propõe uma moralização “mediatizada” de toda 

humanidade por meio do direito, ao sugerir a ideia de 

“constitucionalização do direito internacional”45. O direito 

positivo, com ele, passa a ser este novo habitat de uma moral 

pretensamente universalista, uma moral que se manifesta como a 

própria universalidade ou justiça – e não como uma moral, ou 

melhor, ética particularista (etnocêntrica ou eurocêntrica), que se 

mascara e se impõe como universal a todos os povos da terra por 

meio do direito (juscosmopolita). As diversas moralidades e 

éticas, assim como os diferentes ordenamentos jurídicos 

nacionais, não possuem força ou direito algum diante dessa 

moralidade positivada que a tudo abarca. Com essa sua excessiva 

                                                 
45 Para Habermas, os princípios do Estado democrático de direito e de uma 

suposta constituição supranacional devem ser a-históricos e abstratos para que 

não perca sua validade moral (universalidade/formalismo) nem se transforme 

em princípios éticos. 
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confiança no Direito, em que o povo se confunde com a própria 

comunidade jurídica, Habermas não se dá conta de que embora o 

Direito seja algo necessário46, ele é totalmente insuficiente para 

resolver os conflitos políticos e humanos de uma ordem política 

global antidemocrática, como a que vivemos. Sua teoria política 

continua, pois, como uma teoria do “dever-ser” (sollen). 

É preciso submeter essa concepção racionalista e 

normativista do direito (que o jusglobalismo habermasiano 

remete, e que atribui ao direito uma eficácia regulativa dos 

fenômenos sociais que este na realidade não consegue garantir) a 

uma crítica. A posição habermasiana oculta, em nome de uma 

                                                 
46Habermas acredita excessivamente no papel do direito. No entanto, na 

política mundial o que impera é a força. O direito, como instituição e 

instrumento de coerção, só tem validade plena no âmbito interno do Estado. 

Mas, mesmo se o mundo fosse regido pelo direito, como quer Habermas, e não 

pelo “poder arbitrário” e plural das diferentes unidades políticas, não poria fim 

de uma vez por todas aos conflitos, a miséria e exploração de classe. O direito 

moderno foi a criação de uma classe que jamais ousou apregoar francamente o 

seu interesse. A constitucionalização do poder político ou autoregência do 

Direito foi, no entanto, uma das conquistas do liberalismo exprimida pelo 

Estado Legal do séc. XIX que iriam servir não apenas à burguesia, mas à causa 

operária (liberdade de associação, conquista da liberdade sindical, sufrágio 

universal). Embora criado para o exercício legal da dominação de uma classe 

social o direito abre a possibilidade de os oprimidos utilizarem-se dele para a 

sua libertação. As conquistas históricas dos oprimidos arrancadas do sistema 

capitalista sob a intervenção estatal (como é o caso da legislação social e 

trabalhista) são o resultado de muita luta e pressão política e não de uma 

racionalidade objetiva embutida na própria esfera jurídica. Mas, como mostra 

Dallari (Cf. 2003), a partir do começo do séc. XX o a teoria do Estado de 

Direito passa a desconsiderar a preponderância do parlamento e dos eleitos 

pelo sufrágio universal na elaboração de normas e a confiar o Estado de Direito 

ao controle do judiciário. A teoria do Estado de Direito é construída para barrar 

a possibilidade de extensão do papel dos cidadãos (Cf. Dallari, 2003, p. 195-

6). Ela passa a interromper o fluxo histórico de reivindicação e participação 

popular. Tanto no plano interno como internacional, o papel dos juízes passa a 

ter grande destaque e papel decisivo neste controle. 
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visão idealizada da justiça internacional, a estreita conexão que 

une entre si o direito internacional, a política internacional e a 

força militar, subestimando a complexa interação entre as 

estruturas normativas e os processos culturais e econômicos; ela 

atribui ao direito, especialmente à jurisdição penal, uma eficácia 

regulativa dos fenômenos sociais – incluídos os conflitos sociais 

e a guerra – que a experiência histórica desmente. Como afirma 

Zolo (2006), nada garante que uma atividade judicial que aplique 

sanções, mesmo severas, contra os indivíduos responsáveis pelos 

ilícitos internacionais possa atuar sobre as razões profundas da 

agressividade humana, do conflito e da violência armada. É 

duvidosa também a qualidade de uma justiça supranacional que 

será exercida muito distante e por cima dos contextos sociais, 

culturais e econômicos em que atuam os sujeitos expostos às suas 

sanções (Cf. ZOLO, 2006). 

É mister, por outro lado, enfatizar o prejuízo etnocêntrico 

de uma cultura jurídica que, ao mesmo tempo em que elabora um 

projeto de unificação do mundo, se mostra indiferente a respeito 

de tradições culturais, políticas e jurídicas distintas da ocidental. 

Culturas e civilizações que estão muito distantes do 

jusnaturalismo, individualismo e eficientismo técnico-científico 

da civilização ocidental e que, por isso, entram em um aberto 

conflito ideológico com ela. Argumento este que vale, sobretudo, 

para a doutrina dos direitos humanos que só pode ser considerada 

“universal” no interior de uma perspectiva jurídica e política 

ocidental. A ideia de que a ordem e a paz internacional devem ser 

garantidas e/ou mantidas através de instrumentos coercitivos 

jurídicos, econômicos e militares (intervencionismo este com o 

qual Habermas compactua) também não é possível – pelo menos 
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enquanto persistirem as agudas disparidades de poder, de riqueza 

e de recursos científico-tecnológicos no horizonte internacional.  

 

3.3.3 Sobre o idealismo e a justificação do uso da força em nome da 

defesa dos direitos humanos e da democracia 

 

O projeto de constitucionalização do direito internacional 

habermasiano é, enfim, idealista e ideológico. Idealista porque, 

mesmo partindo de uma análise bem acurada da realidade 

contemporânea, acaba por descambar no beco sem saída de um 

dever-ser (sollen) inatingível no momento histórico presente. 

Uma análise mais realista afirmaria que em vez de um governo 

mundial, como propõe Habermas, é mais provável um 

policentrismo de impérios atomicamente armados. E é também 

ideológico, no sentido de que acaba por justificar o uso da força 

internacional em nome da defesa dos direitos humanos e da 

democracia, mascarando assim os reais interesses das potências 

ocidentais no jogo político internacional. Como aponta 

Rabenhorst (Cf. 2002), em lugar de um sistema universal de 

direitos e deveres recíprocos, o que ocorre, na verdade, é a 

imposição de um modelo político hegemônico, resultante da 

pertença ocidental dos direitos humanos, que colide frontalmente 

com os valores de outras sociedades. Em vez de universalidade, 

trata-se de uniformidade ou imposição de um alinhamento dos 

valores consagrados pelo mundo ocidental. Essa uniformidade 

marginaliza, nas relações internacionais, todos os dissidentes 

(grupos e sociedades de culturas colidentes e países e 

organizações periféricas que não padronizam juridicamente os 

seus aparatos estatais). Se, de um lado, a globalização possibilitou 

a criação de uma identidade planetária que realçou identidades 
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locais com sentimento anti-hegemônico, de outro, o 

desenvolvimento de uma ambiência ética universal, com um 

aparato governamental internacional, significa justamente o 

contrário: a indiferença cultural em grau máximo, desrespeitando 

barreiras humanas sob a argumentação de proteção dos direitos 

humanos (Cf. RABENHORST, 2002, p. 20-2).  

O projeto habermasiano carrega consigo os resquícios de 

um projeto moderno de uma racionalidade e moralidade que tudo 

quer abarcar e dominar com seus grandes tentáculos47. O Estado 

moderno, para dar certo, precisou vencer muitos obstáculos em 

nome dessa mesma racionalidade: de um lado, muitos 

grupamentos humanos menores e informes tiveram que ser 

eliminados ou integrados por meio da violência em uma 

totalidade cuja unidade teve que ser mantida por meio dessa força 

abstrata e universalizante denominada de “direito” (o direito na 

modernidade toma o lugar da religião enquanto garantidor 

ideológico de integração social – os juristas são como que novos 

clérigos que justificam os novos dogmas); de outro lado, nações 

inteiras foram divididas em nome desse mesmo projeto: muitas 

etnias, povos e nações ficaram dispersas em vários Estados 

porque os territórios onde estavam não importavam à cultura 

                                                 
47

Em um mundo totalmente administrado pelo direito e pelo poder político, 

por ele legitimado, os consensos forjados pelos poderes dominantes não 

tolerarão qualquer alteridade. Tudo fará parte do mesmo, do idêntico: uma 

mesma política interna mundial, um mesmo governo, um mesmo poder, um 

mesmo discurso. Quem não se submeter aos “consensos” oficiais, 

institucionalizados (os “intolerantes, fundamentalistas, terroristas” que não se 

adequam ao sistema, diferentemente dos intolerantes, fundamentalistas, 

terroristas que fazem parte do sistema e são legitimados pelo seu discurso 

oficial) será dizimado por um poder destruidor jamais visto, o aglutinante 

poder de um governo interno mundial. E tudo será feito dentro da lei e 

legitimado, posfactum, por ela. 



201 | Habermas e a Constitucionalização do Direito Internacional 

 
 

política majoritária. Foi assim que se constituiu o “Estado 

nacional” ou Estado moderno. 

O Estado Nacional moderno, com sua nova forma de 

organização e “dominação racional”, foi o ator principal no 

cenário internacional nos últimos séculos, desde que se 

estabeleceu a “paz de Westfalia”. Hoje, no entanto, surgem 

muitos novos atores (empresas multinacionais ou transnacionais, 

organizações internacionais intergovernamentais e organizações 

internacionais não-governamentais etc.). Se a força do Estado foi, 

é, e será mantida por meio do poder militar, e a força de tais atores 

se constitui por outros meios (do poder econômico ou do poder 

de decisão, de influência e de propaganda) isto não quer dizer que 

estes novos atores internacionais não tenham poder, eficiência ou 

peso no amplo jogo das relações internacionais48. 

                                                 
48

 Como constata Olsson, em consonância com o pensamento habermasiano, 

“a sociedade internacional, entendida de forma aproximada como um conjunto 

de atores, mudou substancialmente. Os atores tradicionais, em especial os 

Estados, passam a desempenhar papéis diferenciados e têm sua autoridade 

política, até então hegemônica, questionada na capacidade de cumprir as suas 

funções primordiais, como o exercício de total soberania sobre um território 

bem delimitado e um grupo humano definido e de plena autonomia no governo 

de seus interesses. As organizações internacionais intergovernamentais, no 

mesmo sentido, deixam agora transparecer suas limitações para administrar 

com eficiência os recursos coletivos e mediar os conflitos entre os interesses 

antagônicos. Paralelamente, novos atores passam a compartilhar o 

protagonismo internacional, destacando-se as empresas transnacionais que, 

com poder econômico superior ao de muitos Estados reunidos, empregam o 

dinheiro como arma para fazer prevalecer seus interesses e tendem a transitar 

nas lacunas dos marcos regulatórios dos recortes nacionais. As organizações 

internacionais não-governamentais também se proliferam e disputam não 

apenas espaços públicos para a promoção e defesa de interesses muito 

variados, mas igualmente a lealdade das pessoas em favor de suas bandeiras, 

até então privilégio dos antigos nacionalismos dos Estados. A realidade dessa 

sociedade de âmbito global vivencia a alteração das relações de poder político 

entre seus atores. Observa-se não apenas uma mudança de atores e de 
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O idealismo habermasiano – de que o entendimento 

substitui a imposição do poder do(s) mais forte(s)  nas relações 

internacionais – procura substituir o paradigma hobbesiano 

inspirado na anarquia. Atualmente, um conjunto de trabalhos de 

teoria política lança mão do conceito de liberdade comunicativa 

para questionar as condições de poder existentes (Cf. 

SIEBENEICHLER, 2007, p. 99-115). Assim como Habermas, 

tais autores acreditam no império de uma moral “sem imposição”, 

e de que a sua teoria democrática deliberativa “radical” seria a 

melhor teoria aberta ao cosmopolitismo globalizante e ao 

multiculturalismo.  

Essa filosofia do dever ser(sollen), ao ser transplantada do 

seu cadinho de semiperfeição da Europa ilustrada, terra do 

filósofo Habermas, para a tosca realidade mundial, não é, na 

prática, capaz de proporcionar a comunhão ou consenso dos 

diversos Estados mundiais. O pássaro de Minerva, ao sobrevoar 

uma vez mais o real vê apenas a rosa, mas não percebe a cruz 

onde ela está pregada; e, em vez de dominação, sofrimento, 

destruição e fragmentação, vê apenas o tedioso construto teórico, 

resultante do narcisismo ocidental, que prega unidade e consenso, 

onde só há divisão e dissenso. A nova casta de sacerdotes do 

Estado de direito burguês – os juristas e juízes – adquire agora um 

enorme poder no cenário internacional49, e têm no pensamento 

                                                 
protagonismos, mas muito mais do que isso, constata-se ainda a reformulação 

do exercício do próprio poder político na sociedade internacional 

contemporânea” (OLSSON, 2007, p. 517-8). 
49 Os tribunais internacionais adquiriram um enorme poder sobre e acima dos 

Estados nacionais; o poder dos juízes e das firmas privadas de advocacia 

internacionais também se espalham, todos como falanges do poder econômico 

global. Também encontramos este poder jurídico elitista e antidemocrático em 

nível nacional. O exacerbamento do ativismo jurídico das Cortes 
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habermasiano a autoproclamação mais racional e a mais nova 

doutrina universal, ou dogmática, filha da modernidade 

ocidental50. 

 

3.3.4 Sobre a reforma das instituições supranacionais e as guerras 

humanitárias  

 

Mas, será que a “democracia deliberativa” habermasiana 

e o seu correspondente “patriotismo constitucional” são capazes 

de unir a sociedade mundial axiologicamente fragmentada (a 

contraposição de valores entre o mundo secularizado ocidental e 

o mundo religioso mulçumano é apenas um exemplo específico a 

se considerar)? A ideia de uma democracia deliberativa “radical”, 

por meio de uma governança global que teria como centro 

                                                 
Constitucionais, denominado controle de constitucionalidade, e a inércia dos 

Poderes Legislativos são um grave problema na maioria dos Estados 

Democráticos de Direito, porque os processos e decisões das Cortes 

Constitucionais não são submetidos ao controle popular, mas ao controle de 

pessoas e organizações próximas ao núcleo do Poder Judiciário. Neste 

processo, o povo não participa das decisões tomadas pelas Supremas Cortes. 

Em vez disso, uma influente minoria privilegiada, fragilizada pela perda nas 

urnas do seu espaço legislativo, elege o Poder Judiciário como instrumento 

adequado e rápido para a conquista e manutenção da sua hegemonia política 

ameaçada. Enfim, a denominada vontade do povo e de seus representantes é 

substituída pela vontade elitista e antidemocrática do Poder Judiciário.  
50

Os princípios jurídicos universais de uma constituição cosmopolita, como 

expressão do “consenso” procedimental democrático (ou melhor, do consenso 

das “oligarquias” mundiais por meio da manipulação de redes de comunicação 

e da propaganda), não carregam consigo a neutralidade em relação às 

diferentes comunidades étnico-culturais e suas diferentes concepções de bem, 

como apregoa Habermas, porque seu projeto político, “neutro e/ou imparcial” 

em relação às diferentes formas de vida éticas, traz consigo a bandeira e a 

espada do Ocidente iluminista – como uma espécie de um novo movimento de 

catequização e salvação dos povos denominados “bárbaros” e/ou 

“fundamentalistas”.  
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unificador a ONU seria capaz de resolver os conflitos mundiais 

definitivamente ou, ao favorecer a anarquia política da esfera 

pública, não iria institucionalizar o conflito social permanente, 

apenas aumentando a tensão mundial sob o olhar das 

superpotências atomicamente armadas? 

O próprio Kant (Cf. 1989) já desconfiava de que a ideia de 

um Estado federativo mundial, um superestado ou de uma 

república cosmopolita sob um chefe fosse capaz de impor, a todos 

os outros Estados por ele englobados, normas jurídicas, porque 

isto aniquilaria as suas respectivas soberanias. Esse Estado ou 

governo mundial reduzi-los-ia à uniformidade, apagando suas 

particularidades nacionais. Para ele, a autoridade de um 

superestado, em vez de acabar com as guerras, poderia engendrá-

las, agravando sua dureza. Como vimos, ele descarta totalmente 

a ideia de um sistema jurídico abrangente e centralizador, porque 

considera necessário salvaguardar a liberdade e a soberania 

singular de cada Estado. Mesmo que Habermas descarte a ideia 

de uma república mundial, de um superestado, o problema 

continua porque mantém nas mãos das grandes potências 

dominantes (representadas pelo Conselho de Segurança da ONU) 

o poder de decisão último para determinar os seus próprios 

interesses mundiais. 

Como vimos, os herdeiros de Kant radicalizaram o seu 

projeto de uma confederação de Estados independentes ou 

soberanos. Hans Kelsen (1920), com sua pretendida pureza 

neokantiana da ciência do direito, optou pela primazia do direito 

internacional contra a soberania dos Estados nacionais. Opção 

essa que não passa de uma escolha ideológico-política carregada 

de decisões metodológicas, assunção de valores e implicações 

éticas que dá vida a um poder supranacional que se imagina por 
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definição imparcial, racional e inspirado pela moral51. Assim 

como Kelsen, também Bobbio utilizou-se da teoria kantiana para 

a confecção do seu pensamento jusfilosófico sobre o direito 

internacional. Mas, ao optar pela ideia de um “Estado ou Governo 

mundial” Bobbio (Cf. 1965) também foi muito além de Kant52. Já 

                                                 
51

 Segundo Zolo, “Por um lado, Kelsen associa a primazia do direito 

internacional a uma ideologia pacifista e anti-imperialista que pretende fazer 

frente à lógica de poder das modernas concepções individualistas-estatalistas 

e relativistas. E sem embargo, o faz remetendo-se a noções, como a de 

imperium romanum e a de civitas maxima que parece difícil associar a ideais 

anti-imperialistas e pacifistas e que, por demais, podem parecer historicamente 

superadas desde a desaparição da respublicacristiana, o fim do Império 

medieval e a afirmação, a partir da paz de Westfália, do moderno sistema 

pluralista de Estados soberanos. Ademais, Kelsen avança a proposta de uma 

‘revolução da consciência cultural’ em um sentido globalista e cosmopolita. Se 

trata de um autêntico programa de política do direito que propugna uma 

evolução da comunidade jurídica internacional desde suas condições 

‘primitivas’, impostas pelo dogma da soberania estatal, até uma organização 

global da humanidade em que deverão convergir e integrar-se, sob a égide do 

direito, da moral, da economia e da política. Se trata, pois, de um programa 

que re-propõe no século vinte uma doutrina ilustrada e jusnaturalista que se 

remonta à Europa do século dezoito” (ZOLO, 2002, p. 203). No entender de 

Zolo, o pacifismo kelseniano inspira-se em um duplo otimismo: “Por um lado, 

parte da suposição racionalista de que é possível abolir a guerra, desarmar os 

Estados, atenuar os conflitos políticos e superar as imensas disparidades 

econômicas e culturais que dividem o planeta, dando vida a um poder 

supranacional que se imagina por definição imparcial, racional e inspirado pela 

moral. Por outro lado, o pacifismo de Kelsen está firmemente convencido de 

que na atividade judicial supranacional é muito mais capaz de incidir nas 

dimensões macro-estruturais da guerra que a atividade diplomática, política ou 

econômica” (Ibid., p. 204-5). 
52

 Para Zolo, o pensamento bobbiano deixa sem solução algumas questões: “1. 

No plano metodológico fica a dúvida se o modelo da chamada domestic 

analogy, à qual Bobbio faz um apelo de todo explícito, é capaz de fornecer 

esquemas argumentativos confiáveis para a construção de uma teoria das 

relações internacionais e, em particular, de uma teoria da paz entre os povos. 

É controverso se a sociedade mundial contemporânea – supondo que exista 

alguma – pode ser considerada em algum sentido análoga à ‘sociedade civil’ 
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(civil society) que há alguns séculos serviu de suporte para o processo de 

formação do Estado nacional europeu. A pressuposição de que hoje se possa 

falar de uma ‘sociedade civil global’ (global civil society) como sólida base 

para um Estado ou Governo mundial parece desconhecer o fato de que a 

chamada ‘sociedade civil’ europeia era composta por elementos que dela 

faziam uma estrutura fortemente homogênea: a língua, a religião, a história, a 

cultura, a família, os costumes etc. Esses valores sociais, amplamente 

compartilhados, eram capazes de sustentar o aparato político do Estado 

nacional e as suas instituições centralizadas, com a sua função, em caso de 

necessidade, do uso da força. Nada de semelhante pode ser dito hoje da 

chamada ‘sociedade civil global’: na realidade, a humanidade apresenta-se 

hoje mais do que nunca fragmentada, desarticulada, dissociada. Basta pensar 

em fenômenos como a propagação das reivindicações étnicas, as imponentes 

migrações intercontinentais, o forte contraste entre as grandes civilizações do 

planeta, a eclosão incessante de novas guerras, cada vez mais devastadoras e 

sangrentas. E não menos importante é o fenômeno do terrorismo, sobretudo do 

terrorismo suicida, que contrapõe o mundo islâmico ao mundo ocidental. Falar 

de ‘Estado mundial’ nessas circunstâncias parece desprovido de sentido, desde 

que não se pretenda atribuir às grandes potências ocidentais – in primis aos 

Estados Unidos – um papel neo-imperial de gendarme do mundo. 2. Em 

segundo lugar, não é de todo certo que a concentração nas mãos de uma 

suprema autoridade internacional do poder militar seja o único caminho ou o 

melhor caminho para construir um sistema internacional mais seguro, 

ordenado e pacífico. A teoria dos ‘regimes internacionais’ de Stephen Krasner 

e Robert Keohane, por exemplo, parece contradizer essa pressuposição 

mostrando como existem amplas regiões de ‘anarquia cooperativa’ entre as 

quais as obrigações jurídicas internacionais são efetivas e eficazmente 

sancionadas, mesmo na falta de uma suprema autoridade internacional. No 

âmbito internacional, a falta de uma jurisdição centralizada não parece 

equivaler a uma situação de anomia e de anarquia no sentido hobbesiano do 

bellum omnium contra omnes. Apesar da falta de qualquer ‘harmonia de 

interesses’, os atores estatais mostram a tendência, mesmo no contexto de 

imponentes assimetrias de poder e de recursos, a interagir, para ‘adaptar-se’ e 

a cooperar com os outros atores em busca de vantagens recíprocas. Trata-se de 

uma condição que poderia ser definida, para usar o profundo oximoro proposto 

por Kenneth Waltz, de ‘ordem anárquica’. Ou poder-se-ia falar de ‘sociedade 

anárquica’, segundo a interpretação realística da tradição grociana proposta por 

Hedley Bull na sua obra clássica, The Anarchical Society. Enfim, permanece 

em aberto a questão, se a organização das Nações Unidas representa um ‘passo 

adiante’ em relação às precedentes instituições internacionais, em particular a 
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Habermas procura fazer uma reforma das Nações Unidas, 

tornando-a uma “democracia cosmopolita” com forças capazes de 

atuar nas diversas regiões do globo. Ele defende um sistema de 

governo global de vários níveis, onde seria mister a instalação de 

um parlamento mundial, ampliação da estrutura jurídica mundial 

e reorganização do Conselho de Segurança. Estas propostas, 

embora interessantes no sentido de resolver os diversos 

problemas globais que surgem com um mundo cada vez mais 

globalizado, não parecem viáveis ou ter alguma efetividade no 

sentido de constituição de uma democracia mundial.  

A proposta política habermasiana não é tão “radical” como 

ele próprio afirma. Diante do quadro de desarticulação, 

fragmentação e dissociação em que se encontra o mundo hoje, o 

projeto habermasiano se apresenta como utópico, um “dever-se” 

(sollen). Com a institucionalização do seu modelo de direito 

cosmopolita, o mundo continuaria dominado pelas grandes 

potências capitalistas que impõem seus interesses à revelia dos 

Estados nacionais mais fracos – por meio de consensos forjados 

entre elas – e cuja intervenção nacional, nesses débeis Estados 

seria legitimada pela ausência do princípio da soberania. A 

retórica cosmopolita habermasiana converte a globalização na 

                                                 
Sociedade das Nações. Pode-se duvidar se se trata de um progresso levando 

em consideração o caráter hierárquico das Nações Unidas e a sua falta de 

estrutura constitucional de alguma forma comparável com aquela de um 

Estado de Direito. E mais ainda se levarmos em conta o princípio de 

desigualdade formal que a Carta das Nações Unidas aplica aos seus membros. 

Pode-se enfim duvidar, se as Nações Unidas surgem de um pacto universal, se 

estão baseadas em princípios democráticos e confiam o poder coercitivo a um 

Terceiro realmente neutro e super partes: o Conselho de Segurança dominado 

pelo poder de veto dos cinco membros permanentes e em particular dos 

Estados Unidos que dele sempre fizeram um grande uso” (ZOLO, 2009, p. 5-

6.). 
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principal via que conduz à unidade do gênero humano, à 

realização de uma paz estável e universal, à riqueza para todos e 

à justiça. A  política mundial não parece direcionar-se no sentido 

de um consenso entre os povos: basta recordar a crescente 

concentração do poder político internacional nas mãos do restrito 

grupo de grandes potências lideradas pelos EUA53, a crescente 

divisão entre países ricos e países pobres (e entre ricos e pobres 

no interior de cada país), a difusão da violência das guerras de 

agressão praticada pelas grandes potências – e a réplica 

igualmente sangrenta do terrorismo global –, e também a enorme 

alteração dos equilíbrios ecológicos do planeta (Cf. ZOLO, 

2006). 

Como vimos, a interpretação habermasiana não é isolada. 

Habermas compartilha, nesse sentido, a mesma posição dos 

denominados “Western globalists”54, que têm em comum a 

                                                 
53 Essa liderança americana poderá ser questionada e posta à prova pelas 

grandes potências regionais que não toleram subordinar-se de maneira servil à 

sua vontade imperial. 
54

 O termo “Western globalists” foi atribuído por Hedley Bull aos autores 

Richards Falk, David Held, Ulrich Bech, Zygmunt Bauman. A tendência 

globalista de Richard Falk (Cf. FALK, 1987, p. 117-36) afirma que uma 

“ordem mundial justa” só seria possível por um “central guidance system” – 

uma estrutura constitucional e democrática da sociedade civil global nascente, 

constituída pelo conjunto das iniciativas transnacionais espontâneas inspiradas 

na proteção internacional dos direitos humanos e no globalismo ecologista – 

que perseguiria fins universais em detrimento dos objetivos perseguidos 

miopemente pelas satisfações particularistas dos estados. David Held (Cf. 

HELD, 1995) considera possível uma “democratização global” das relações 

internacionais. Para ele, após a queda do sistema bipolar (fim da guerra fria) 

as relações internacionais oferecem oportunidades para a construção de uma 

ordem internacional baseada em princípios constitucionais e democráticos. 

Existe a possibilidade de desenvolvimentos jurídicos e políticos para uma 

administração comunitária das relações internacionais desde as Nações 

Unidas; para isso, seria mister a instituição de um tribunal internacional com 
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mesma opinião de que o sistema de Westfália, que perfilou o 

Estado moderno, está declinando porque a sua soberania está em 

crise: a soberania externa do Estado está sendo sufocada pelo 

poder superior de autoridades supranacionais, e a soberania 

interna está sendo posta em questão pela interferência de fontes 

normativas exteriores – por uma série de contrapoderes locais que 

reivindicam espaços de autonomia cada vez mais amplos. Devido 

à perda das suas funções de controle e de racionalização das 

forças econômicas, sociais e tecnológicas, afirma-se um modo 

inédito de “governança” global onde as relações entre Estados e 

entre os Estados e seus cidadãos estão sujeitas ao controle e ao 

                                                 
uso da força militar que reprima a violação dos direitos humanos. Para Ulrich 

Beck (Cf. BECK & ZOLO, in: www.cc.nctu.edu.tw/-cpsun/zolobeck.htm), os 

Estados não podem mais ser concebidos a partir de uma perspectiva “inter-

nacional”, porque a rede de transações comunicativas que envolve o planeta 

rompe o marco dos Estados nacionais. Qualquer representação de espaços 

fechada em si mesma é hoje considerada, por ele, fictícia, já que vivemos em 

uma sociedade mundial. Desse modo, o Estado só pode ser pensado como um 

“Estado transnacional”, cuja sociedade civil está invadida por uma multidão 

de agências e instituições transnacionais tais como as grandes empresas 

econômicas, os mercados financeiros, as tecnologias da informação e da 

comunicação, a indústria cultural, etc. O novo espaço intermediário que está 

surgindo não pode mais ser reconduzido às velhas categorias estatal-nacionais. 

Nesse sentido, uma nova importância ao localismo territorial é dado pela 

“transnacionalização”: o espaço local e global prevalecem sobre o nacional: a 

nação deixa de ser a instância mediadora entre o espaço local e global. A 

globalização não determina, porém, o fim da política, mas a possibilidade de 

desenvolvimento desta “fora do marco categorial do Estado-nação”. Para 

Zygmunt Bauman (Cf. BAUMAN, 1999), é mister um novo universalismo 

político que garanta a comunicação e a compressão entre todos os seres 

humanos, universalismo este que não seja inimigo das diferenças e não exija a 

homogeneidade cultural. Essa universalidade é conditio sine qua non de uma 

república que supere as fronteiras dos estados soberanos (ou aparentemente 

soberanos). A criação de uma república cosmopolita é a única alternativa às 

forças cegas, primitivas, erráticas, incontroladas, divididas e polarizadoras da 

globalização. 
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poder de intervenção de novos sujeitos supranacionais ou 

transnacionais, dotados de poderes políticos, econômicos e 

militares informais ou debilmente formalizados. Isto se 

verificaria tanto em nível regional (União Europeia, por 

exemplo), como em nível global (as Nações Unidas e suas muitas 

agências, o FMI, o BIRD, o G8, a OCDE, a Aliança Atlântica, 

etc.). Estes novos sujeitos seriam capazes de resolver os 

“problemas globais” que o sistema de Westfália, em crise, não 

pode ou não consegue resolver. A única via seria, portanto, a 

constituição do “governo mundial”, já que o que faz o planeta 

ingovernável e anarquicamente violento é a falta de uma 

autoridade superior capaz de impor coercitivamente suas próprias 

decisões. 

A proposta habermasiana, ao acolher e radicalizar a 

proposta kantiana, insiste na necessidade de reforço das 

instituições internacionais. Para tanto, devem-se reformar as 

Nações Unidas, já que suas instituições e os princípios do direito 

internacional contidos em sua Carta encarnam um fragmento de 

“razão existente”. Para Habermas, as potências industriais devem 

acordar entre si em dotar as Nações Unidas de uma força militar 

considerável, comprometendo-se a manterem relações pacíficas 

entre si, e consolidando em seu interior culturas políticas 

“republicanas” (liberais e pacíficas); desse modo, seria possível 

uma ordem mundial pacífica (Weltfriedensordnung). E como, 

para Habermas, os impulsos nacionalistas já estão se esgotando, 

não é provável que eclodam guerras do tipo clássico no futuro. As 

guerras atuais são distintas das guerras passadas; caso elas 

aconteçam, a opinião pública interna exige que o recurso à força 

pelos governos democráticos favoreça a difusão internacional de 

formas de estado e de governo não autoritárias.  
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O projeto habermasiano esconde o fato de que as chamadas 

“guerras humanitárias” são, na verdade, guerras de agressão à 

soberania nacional, de saque das riquezas de outros povos e de 

imposição de interesses nacionais e de valores ou culturas 

majoritárias às culturas minoritárias, minorias étnicas ou povos 

considerados inferiores, bárbaros, fanáticos ou intolerantes do 

ponto de vista ocidental. Estas guerras são caracterizadas por uma 

mescla de ética e de política global, de ideologia humanitária e de 

lógica imperialista: elas resultam de uma política pós-nacional de 

humanitarismo militar de intervenção de potências 

transnacionais. Nestas “guerras justas”, o idealismo moral e a 

superioridade técnica se juntam contra os denominados fanáticos 

intolerantes e que rejeitam as bênçãos da globalização capitalista. 

Estas guerras – levadas a cabo pela economia (mercado mundial) 

e pela moralidade ocidental (direitos humanos) – simbolizam o 

triunfo de uma globalização que mostra o seu lado perverso: de 

um lado, a imponente superioridade tecnológico-militar ocidental 

com suas armas sofisticadas e mortíferas e seus valores universais 

e, de outro, países isolados politicamente, com economias e 

exército débeis. Esta desproporção também é demonstrada nos 

campos de batalha. Estas guerras não enfatizam os objetivos 

particulares dos que a promovem. Elas maquiam tais objetivos em 

nome de uma suposta integração internacional ou de um ponto de 

vista superior e imparcial de valores que se consideram 

compartilhados por toda a humanidade. Aqueles que se opõem à 

hegemonia ocidental e ao processo de ocidentalização do mundo, 

através da globalização capitalista, são eliminados como 

terroristas fanáticos que negam a universalidade dos valores 

ocidentais (a liberdade, a democracia, os direitos humanos e a 

economia de mercado). Em nome da defesa dos direitos humanos 
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e da democracia, impõe-se, desse modo, a intervenção armada e 

destruição da soberania nacional55.  

                                                 
55

 Estas “intervenções” globais, como mostra Zolo (Cf. 2006), subvertem o 

direito internacional moderno por meio de uma regressão à antiga retórica de 

justificação da guerra que inclui elementos ético-teológicos do bellum justum; 

tais intervenções, ou invasões da soberania interna dos Estados mais frágeis, 

se orientam segundo objetivos universalistas tais como a segurança global 

(global security) e a ordem mundial (new world order); elas só são dirigidas, 

como diria também Rawls, contra “estados canalhas” (rogue States), a quem 

se nega a soberania ou reconhece-a como limitada, mas também contra as 

novas forças do mal: os terroristas. Na verdade, estas intervenções ou invasões 

são feitas para decidir quem assumirá a função de liderança dentro do sistema 

mundial das relações internacionais, quem imporá as regras sistêmicas, quem 

poderá utilizar os recursos de riqueza e poder e quem poderá fazer prevalecer 

sua própria visão do mundo e seu próprio sentido de ordem); são guerras 

decididas por uma autoridade que se considera a fonte soberana da 

normatividade mundial, e que pode a qualquer momento fazer “guerras 

preventivas” contra qualquer inimigo, e com total independência de qualquer 

outra autoridade do planeta; são guerras ideológicas, devido ao recurso a 

valores universais por parte daqueles que a promovem. A “guerra moderna”, 

por outro lado, afirma-se na Europa a partir do séc. XVII em oposição à guerra 

antiga, e tem como premissa a ruptura da unidade religiosa da Europa e o 

nascimento do sistema de Westfália após a guerra dos 30 anos. Este primeiro 

ordenamento internacional moderno (jurídico, pluralista e interestatal) nasce 

sobre as cinzas do universalismo político-espiritual da Igreja romana e do 

Sacro Império. Com isso, mudam os instrumentos da sua legitimação-

limitação: desaparece a autoridade superior e imparcial do papa, cabendo a 

cada contendente legitimar sua própria guerra. O direito internacional moderno 

abandona a doutrina do bellum justum (desaparece por completo a motivação 

sagrada da guerra) e o tema da justiça da guerra, concentrando-se na definição 

de regras e procedimentos formais para a disciplina da conduta bélica. Desse 

modo, ritualiza-se o uso da força com o intuito de paliar os efeitos mais 

destrutivos nos conflitos entre estados. A busca de argumentos éticos 

universalmente válidos para justificar que lado tem razão é substituída pela 

flexibilidade das mediações diplomáticas. A própria guerra é submetida a uma 

série de procedimentos diplomáticos (a declaração da guerra, o pacto de paz) 

ao laicizar e estatalizar o jus in bellum com o objetivo de proteger as vítimas 

(civis) da guerra. Antes da 1ª Guerra Mundial, a guerra era considerada um 

“delito internacional”, mas hoje – devido à influência de juristas americanos e 
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3.3.5 Sobre a importância dos Estados nacionais como os principais 

atores das relações internacionais 

 

Para Habermas, a pressão da opinião pública forçaria os 

Estados a adotarem políticas “altruístas” (selbstlosen) em relação 

aos países governados por regimes despóticos ou totalitários. A 

reforma das Nações Unidas convertê-las-ia em sede de uma 

polícia internacional, ou seja, de “forças armadas neutras de 

intervenção rápida”, organizadas e financiadas pelas grandes 

potências: caberia a elas garantir a ordem e a paz internacional. 

Sem sua disposição a colaborar, o sistema internacional não teria 

efetividade, permaneceria fraco. Com isso, a soberania dos 

diversos estados seria drasticamente limitada. A 

institucionalização de um direito cosmopolita vincularia os 

governos com respeito às suas regras sob ameaça de sanções. 

Nesta direção, também seriam superadas as ambiguidades da 

Carta das Nações Unidas que, ao mesmo tempo, dá amplos 

poderes de intervenção militar ao Conselho de Segurança – 

destinados ao restabelecimento da paz e, contraditoriamente, 

proíbem qualquer intervenção nos assuntos internos de um 

estado, reconhecendo-lhes o direito de autodefesa militar. Desse 

modo, o direito cosmopolita daria sinal verde para as 

                                                 
estadunidenses – ela é considerada um “crime penal”, que responsabiliza não 

apenas os estados, mas os indivíduos particulares. Esta idéia surge da 

experiência dos tribunais penais internacionais (Nuremberg, Tóquio, Haya e 

Arusha). Após a 2ª Guerra Mundial a Carta da ONU define a guerra como um 

flagelo (scourge) que a comunidade internacional deve eliminar para sempre. 

A ONU reza que só caberá o uso da força ao Conselho de Segurança, e em 

caso de autodefesa (self-defense) o estado agredido poderá usar 

provisoriamente a força, em espera da intervenção do Conselho de Segurança.  
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intervenções, destruindo a possibilidade de soberania dos países 

mais fracos e pobres. 

Como vimos, para Habermas, a concepção democrática do 

Estado de direito deve, por outro lado, preparar o caminho à 

cidadania universal que se delineia concretamente nas 

comunicações políticas em escala planetária: cidadania nacional 

e cidadania cosmopolita se uniriam na “sociedade mundial” 

(Weltgesellschaft). Para ele, a organização cosmopolita do 

planeta não é mais uma quimera. Está em pleno desenvolvimento 

um processo de transição do direito internacional clássico ao 

“direito cosmopolita”. A globalização abalou os pressupostos do 

direito internacional clássico da soberania e da separação entre 

política interior e exterior. Os Estados passaram a renunciar ao 

uso da força (hard power) na imposição direta de seus próprios 

fins, limitando-se a usar formas de soft power (consenso, 

entendimento, persuasão). Graças à crescente distribuição do 

poder internacional (que outrora estava concentrado em um 

número restrito de potências mundiais), modificou-se 

profundamente o quadro da política de poder clássica. Apesar da 

perspectiva habermasiana, os países mais poderosos continuam a 

impor seus interesses e valores no embate político internacional. 

O mais forte entre eles (os EUA) está sempre se utilizando do 

hard power para impor seus próprios interesses, mesmo quando 

toda a opinião pública internacional é contrária à sua política. 

Segundo alguns autores, os globalistas desvalorizam o 

papel positivo que desempenharam e continuam desempenhando 

os Estados na cena internacional. É o caso da posição do realismo 

político de Hedley Bull (Cf. BULL, 1979, p. 111-23). Bull 

considera que as conquistas internacionais mais importantes, 

como a subordinação do uso da força a procedimentos jurídicos e 
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diplomáticos predefinidos, foi obra do Estado moderno. Também 

foi a coordenação grociana da soberania dos estados que deu vida 

durante os últimos séculos a uma ordem jurídica interestatal e a 

uma sociedade internacional. Embora estes objetivos possuam 

lacunas, foram eles que conseguiram opor o sistema westafaliano 

dos Estados soberanos às formas universalistas pré-modernas que 

os globalistas contemporâneos pretendem restaurar. A 

advertência de Bull – de que a derrubada das fronteiras dos 

Estados em nome de uma ordem cosmopolita seria o mesmo que 

abrir as portas dos países mais fracos, e/ou culturalmente 

diferentes, para o total domínio das superpotências – parece 

plausível: as estruturas estatais que estes povos ou comunidades 

políticas débeis e pobres conseguiram conquistar com duras 

fadigas constituem um refúgio mínimo contra a penetração 

política e econômica ocidental. A erosão da soberania estatal 

significaria para tais países uma maior exposição à agressividade 

dos valores ocidentais de que está impregnado o cosmopolitismo, 

como prova a ideologia da proteção internacional dos direitos 

humanos e das intervenções humanitárias. 

Um direito cosmopolita minaria a soberania estatal dos 

países mais fracos a tal ponto que passariam a ser necessários 

grandes territórios de cárceres (“campos de concentração” como 

Guantánamo) para os inconformados com o novo sistema. Basta 

ver o que já acontece nesses nossos tempos de “aceleração dos 

processos de globalização”, onde está em curso uma profunda 

transformação das políticas penais e repressivas na maioria dos 

países ocidentais e também em alguns países latino-americanos 

como o Brasil, a Jamaica e o México, em que tais Estados passam 

a dar uma crescente importância às políticas destinadas à 

“segurança de seus cidadãos”, trazendo consigo formas de 
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vigilância social intensas, favorecidas por tecnologias eletrônicas 

(escutas eletrônicas, vídeo-vigilância, cartão/crachá de identidade 

eletrônica, reconhecimento digital da íris e do rosto, etc.). O 

controle social e a repressão policial passam a ter cada vez mais 

importância. Como afirma Wacquant (Cf. WACQUANT, 1999), 

desregulamentação econômica e hiperregulação penal passam a 

caminhar juntas. Com a intensificação das desvantajosas 

consequências sociais dos processos de globalização impõem-se 

aos cidadãos mais pobres e discriminados uma ordem cada vez 

mais rígida. Hoje, já não se toleram, principalmente nos países 

mais ricos, comportamentos específicos de indivíduos marginais 

(especificamente “estrangeiros”) que não aceitam adequar-se aos 

modelos dominantes do conformismo social. Em tais países 

(especialmente os EUA), a “tolerância zero” e o “boom 

penitenciário” se intensificam tanto que se pode falar até de uma 

“globalização penitenciária”.  

Há ainda quem sustente que a ênfase cosmopolita esquece 

que o Estado nacional ainda conservará por muito tempo suas 

funções tradicionais que as estruturas de integração regional ou 

global não estão em condições de absorver (Cf. PORTA & 

MOSCA, 2003, p. 9-10). Embora seja verdade que o sistema de 

Westfália, baseado na “igual soberania” dos Estados nacionais, 

está se transformando em um sistema político de soberanias, de 

uma parte, debilitadas e fragmentadas e, de outra, reforçadas, 

concentradas e superpostas a múltiplos níveis, é igualmente 

verdadeiro que os Estados nacionais continuam sendo os 

principais atores das relações internacionais. Mesmo escapando-

lhes algumas funções da era fordista-keynesiana (políticas 

industriais e trabalhistas, fiscais e monetárias), ele consegue 

adaptar algumas das suas antigas funções ao novo contexto 
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global, e a assumir funções completamente novas (o trato dos 

trabalhadores estrangeiros e a definição do estatuto de seus 

direitos no marco das cidadanias autóctones, por exemplo). 

Apenas por meio do Estado nacional é que seria possível uma 

relação equilibrada e democrática entre a dimensão geopolítica e 

o sentido de pertença e de lealdade dos cidadãos, inclusive com 

respeito às causas secessionistas das reivindicações étnicas ou 

mesmo com relação à legitimação dos mecanismos de tomada de 

decisão supranacional e infranacionais56.  

Na nossa época, como vimos, a globalização do capital é 

acompanhada pela política e pelo direito (globalização jurídica do 

direito internacional). Além dos estados e das instituições 

jurídicas tradicionais (FMI, BIRD, OMC), surgem novos sujeitos 

do ordenamento jurídico internacional (a União Europeia, as 

alianças político-militares como a OTAN, os tribunais penais 

internacionais, as corporações multinacionais, as organizações 

para a regulação financeira internacional, as organizações 

                                                 
56Para Paul Hirst (Cf.HIRST & THOMPSON, 1996), os estados nacionais, 

mesmo cedendo parte de sua soberania, estão hoje diretamente implicados na 

determinação das políticas internacionais, desenvolvendo uma função 

essencial, a da legitimação política, inclusive a legitimação dos mecanismos 

de tomada de decisão supranacional e infranacionais: embora o monopólio 

estatal do controle do território tenha sofrido uma notável contração devido à 

competência dos mercados internacionais e aos meios de comunicação social, 

o Estado conserva o controle social da população interior; embora o dinheiro, 

as mercadorias, as ideias e/ou conteúdos da comunicação eletrônica sejam hoje 

extremamente móveis, as pessoas não são: aparte os fenômenos migratórios 

que flagelam o terceiro mundo, as pessoas continuam ainda fortemente 

“nacionalizadas”, enraizadas no território de seu próprio país, na sua língua, 

sua cultura e tradições. Mesmo a existência e eficácia do direito internacional 

só podem ser garantidas por estados de direito propensos a aceitar que seu 

poder seja ritualizado e limitado pelo direito, inclusive pelo direito 

internacional.  



Francisco Pereira de Sousa | 218 

 

governamentais em geral). Aparecem também novas fontes do 

direito internacional além dos tratados, convenções e costumes, 

tais como: os atos normativos das autoridades regionais, a 

jurisprudência dos tribunais penais ad hoc, os veredictos dos 

tribunais arbitrais e as elaborações normativas das transnational 

law firms (firmas de advogados e especialistas em direito que 

trabalham sobretudo nos setores do direito comercial, fiscal e 

financeiro). O sistema internacional é, desse modo, condicionado 

fortemente pelos interesses das grandes agências econômicas e 

financeiras, onde o poder de decisão das forças do mercado tende 

a prevalecer sobre a deficiente eficácia reguladora das legislações 

estatais e das instituições internacionais, minando, deste modo, a 

democracia. 

Estas empresas do direito, cujo modelo é estadunidense, 

plasmam as novas formas da lex mercatoria, e outorgam uma 

patente prioridade ao direito comercial e ao direito privado em 

detrimento do direito trabalhista e do direito público. A práxis 

comercial transnacional daí resultante direciona-se no sentido de 

uma privatização e desformalização das regras jurídicas, mesmo 

que ocorra um declínio quanto à eficácia e previsibilidade do 

direito no sentido da sua prescrição: com essa práxis, as normas 

jurídicas permanecem incertas quanto à sua legitimidade, já que 

não obtêm sua autoridade nem de órgãos estatais nem de 

instituições internacionais. Já não é necessária a legitimidade 

democrática das populações nacionais: os novos senhores do 

mundo ditam as novas normas. Nada parece confirmar a previsão 

habermasiana de uma perfilação de um horizonte jurídico 

cosmopolita internacional de tendência democrática. 

Nesse contexto, a imagem weberiana do direito moderno 

(um ordenamento coercitivo, garantido através do monopólio da 



219 | Habermas e a Constitucionalização do Direito Internacional 

 
 

força exercido pelo Estado em um determinado território, e que 

deve sua legitimidade ao cálculo racional e à previsibilidade de 

seus atos) fica um tanto deformada, devido à mudança dos 

protagonistas do processo jurídico e das modalidades de 

elaboração e aplicação das regras jurídicas. Em vez de reforçar as 

expectativas dos atores jurídicos, o direito funciona agora como 

um instrumento composto e pragmático de gestão dos riscos 

conexos a transações dominadas pela incerteza. Desse modo, está 

se afirmando um sistema jurídico baseado no esquema privatista 

do contrato, uma ordem jurídica que, em muitos aspectos, 

representa um retorno ao modelo antigo e medieval. 

Nessa deriva privatista que invadiu amplos setores do 

direito internacional afirma-se, em vez da figura do juiz 

constitucional, a figura do “comerciante de direito”, ou seja, de 

advogados ou especialistas mercenários que exploram 

estrategicamente os recursos jurídicos em função dos grandes 

capitalistas. Nos foros da globalização econômico-financeira, em 

vez de uma ética da imparcialidade, instala-se um maquiavelismo 

jurídico posto a serviço de corporações transnacionais frente às 

quais as instituições dos estados nacionais estão sempre em piores 

condições de defender os direitos fundamentais dos indivíduos. 

Nessa sociedade de mercado, estão se consolidando verdadeiras 

multinacionais do direito mercantil, capazes de mobilizar a seu 

favor apoios políticos adequados para a decisão oportunista das 

controvérsias jurídicas que estão interessados. Em vez de uma 

sociedade civil mundial democrática, sob a supervisão de juízes 

constitucionais, está se formando um tipo de organização 

internacional onde as corporações legais fazem prevalecer os 

interesses dos mais poderosos.  
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A esse respeito, não parece ser falsa a advertência de que é 

ilusória a perspectiva de um “globalismo jurídico” que sugere o 

recurso a autoridades supranacionais para se contrapor à 

ilegalidade difundida nos meios financeiros, já que este projeto se 

choca com o fato de que são sempre os tribunais dos países 

particulares – os países mais fortes – os que julgam a validade, de 

acordo com seu próprio ordenamento jurídico, das regras 

formuladas pelas agências internacionais independentes. Tal 

como se comporta o cenário global – que mais se assemelha à 

Europa medieval – parece impossível uma regulação da economia 

política internacional ou a criação de um espaço jurídico global 

análogo ao que se desenvolveu no interior dos Estados nacionais. 

Como afirma Zolo,  

 

(…) o cenário jurídico internacional, com o direito público que se retrai 

e o direito privado que avança, lembra a Europa medieval, com o 

agravante de que hoje não se vislumbra rastro nem de um jus comune, 

nem de um jus gentium que estejam em condições de regular 

juridicamente a economia mundial. (...) Parece correto concluir que, 

apesar da difundida retórica sobre o ‘espaço jurídico global’, devemos 

assinalar a ausência de um direito internacional que se desenvolve em 

respeito às relações econômicas uma função imperativa e reguladora 

análoga à que se desenvolveu, no interior dos estados nacionais, o 

direito constitucional e, em geral, o direito público. Ademais, nos 

setores do direito mercantil, fiscal e financeiro, o ordenamento 

internacional em formação não só tende a modelar-se segundo a lógica 

privatista do contrato, senão que nem sequer se propõe, em homenagem 

ao pragmatismo empresarial que o inspira, fazer do contrato uma 

estrutura jurídica realmente vinculante. O contrato não é, por 

conseguinte, capaz de regular com equidade as relações entre os 

contraentes, tutelando, em particular, aos sujeitos mais débeis” (ZOLO, 

2002, p.112-3). 
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O projeto habermasiano parece se resumir à retórica ou a 

uma política puramente simbólica, já que não se perfila nenhum 

resultado concreto na sociedade internacional contemporânea no 

sentido de uma real democratização do poder político e de 

respeito aos direitos individuais ou direitos humanos. Embora a 

convivência entre Estados pareça apresentar a oportunidade e a 

tendência de aperfeiçoar mecanismos de diálogo e de construção 

de espaços públicos comuns, esses instrumentos não encontram 

base para sua legitimação democrática, já que a democracia 

parece ter sido projetada para funcionar apenas em nível nacional. 

O desenvolvimento de instituições políticas supranacionais 

parece, por outro lado, esvaziar o próprio conceito de Estado, já 

que quanto mais “democrático” o sistema político global menos 

Estado deveria existir. Desse modo, o próprio Estado parece se 

tornar um obstáculo ao desenvolvimento da democracia 

cosmopolita. 

 

3.3.6 Sobre o ceticismo em relação à qualidade da Justiça 

Supranacional 

 

Além de todas essas questões até aqui enfatizadas, também 

merece destaque a questão da expansão do poder dos juízes, seja 

no âmbito nacional ou internacional. Tal poder passou a limitar o 

poder do legislativo dos parlamentos e a provocar uma erosão na 

soberania jurisdicional dos estados. A multiplicação dos tribunais 

internacionais é o índice empírico mais evidente deste 

fenômeno57. Essa é uma novidade, já que as grandes potências 

                                                 
57

 O Tribunal Penal Internacional (International Criminal Court) – com 

estatuto aprovado no ano de 1998 em Roma e ratificado por mais de 70 países, 

e que goza de uma ampla competência para a repressão em escala global de 
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nunca usaram os instrumentos judiciais para garantir a ordem 

mundial; elas sempre usaram a força político-militar e a 

diplomacia. Os tribunais internacionais de justiça sempre 

exerceram funções marginais em época anteriores. 

É nova também a ideia de criminalização dos indivíduos 

pelo direito internacional: os indivíduos nem eram sequer 

considerados sujeitos do direito internacional. Para Habermas, a 

ideia de criminalização dos indivíduos ofereceria uma 

contribuição decisiva para a manutenção da paz e para a tutela 

internacional dos direitos humanos. Os tribunais internacionais 

seriam mais competentes e/ou eficazes, segundo ele, que os 

nacionais em relação à tutela dos direitos humanos e à repressão 

dos crimes de guerra, já que os tribunais nacionais são propensos 

a perseguir apenas os crimes que têm relevância nacional. E, 

devido à superioridade quanto à visibilidade mediática, 

expressam com maior eficácia a vontade democrática da 

comunidade internacional de castigar os culpados por crimes 

internacionais e atribuir às penas a função de censura. 

Para muitos autores – tais como Hanna Arendt, Hans 

Kelsen, Hedley Bull, Bernard Röling e Danilo Zolo – a justiça da 

jurisdição penal internacional (dos tribunais de Nuremberg a 

Tóquio, da Ex-Iugoslávia a Ruanda) seria “seletiva” e 

                                                 
grandes delitos internacionais – é o único, dos vários tribunais estabelecidos, 

que não é nem temporal nem especial e que está dotado de uma competência 

permanente e universal, mesmo sendo de natureza complementária em relação 

aos tribunais nacionais. Este tribunal surgiu de um modo diferente de outros 

tribunais, que foram estabelecidos pela vontade dos vencedores de uma guerra 

mundial ou pela iniciativa de grandes potências, e apesar da oposição dos EUA, 

que deverá prejudicar e/ou interferir para dificultar a capacidade concreta na 

execução ou imposição de suas sanções. Mesmo assim, concentram-se grandes 

expectativas em todo o mundo quanto a ele.  
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“exemplar”, ou seja, ela violaria o princípio da igualdade jurídica 

dos sujeitos e do imperativo nulla culpa sine iudicio (atribuição 

de culpa antes de um juízo penal). Muitas dúvidas foram 

levantadas sobre a qualidade de uma justiça que se exerce acima 

e à margem dos contextos sociais, culturais e econômicos dos 

submetidos às suas sanções. Também é posta em dúvida a 

capacidade ou eficácia dissuasiva que a imposição de graves 

sofrimentos e a pena de morte por estes tribunais exercem a 

respeito de futuras guerras e conflitos civis. Segundo tais autores, 

a eficácia desses tribunais internacionais é praticamente nula: 

mesmo com a instituição de tais tribunais as violações dos direitos 

fundamentais e os crimes contra a humanidade não diminuíram; 

pelo contrário, estão em constante aumento. Como afirma Zolo, 

 

(...) nada parece garantir que uma atividade judicial que aplique 

sanções, inclusive as mais severas, contra os indivíduos particulares 

responsáveis de delitos internacionais incida nas dimensões 

macroestruturais da guerra, ou seja, possa atuar sobre as razões 

profundas da agressividade humana, do conflito e da violência armada 

(ZOLO, 2002, p. 119.) 

 

O debate sobre as funções da jurisdição penal internacional 

remete à questão do fundamento teórico e da aceitabilidade ético-

política do globalismo jurídico. E tem a ver com a legitimidade 

política e jurídica de uma tutela internacional dos direitos 

humanos que assuma formas coercitivas (jurisdicionais e 

militares) em nome da universalidade da doutrina dos direitos 

humanos. Os adeptos da expansão da jurisdição penal 

internacional, como é o caso específico de Habermas, 

normalmente desejam um “direito cosmopolita” que substitua o 

atual direito internacional e subscreva a tese da universalização 
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dos direitos humanos. Os críticos da justiça penal internacional, 

no entanto, opõem-se à ideia cosmopolita e a todo universalismo 

normativo. 

Kelsen (Cf. 1947), como vimos, foi um dos primeiros 

teóricos a propor a ideia do “globalismo jurídico”. A premissa 

filosófica do jusglobalismo é a unidade moral do gênero humano; 

ideia esta articulada por Kelsen em algumas teses teórico-

jurídicas inovadoras, tais como: o primado do direito 

internacional, o caráter parcial dos ordenamentos jurídicos 

nacionais e a necessidade de exilar a ideia de soberania. Ele traduz 

o universalismo kantiano na instância da globalização do direito, 

dando-lhe a forma de um ordenamento jurídico universal que 

reconhecesse a todos os homens em uma plena subjetividade de 

direito internacional e absorvesse em si mesmo qualquer outro 

ordenamento.  

Para jusglobalistas como Habermas, o direito deveria 

assumir a forma de uma legislação universal sobre a base de uma 

gradual homologação das diferenças políticas e culturais, mais 

além dos costumes e das tradições normativas nacionais. Para ele, 

o planeta deveria ser unificado juridicamente por meio de um 

parlamento mundial que teria a função de elaborar o direito. A 

globalização afetaria, por outro lado, a interpretação e aplicação 

do direito, especialmente o penal. A jurisdição universal e 

obrigatória seria competente para julgar os comportamentos e 

responsabilidades não apenas dos Estados, mas também dos 

indivíduos. E dentro deste marco normativo, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948 seria estabelecida 

como uma espécie de “norma fundamental” ou núcleo dos 

princípios jurídicos capazes de proporcionar uma legitimação 

constituinte ao governo mundial.  
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Habermas afirma que a tutela dos direitos fundamentais ou 

humanos não pode ser deixada em mãos dos estados nacionais: 

ela deve ser confiada a organismos supranacionais. A premissa 

geral dessa tese é a universalidade dos direitos humanos. Para ele, 

esta doutrina contém em si mesma um núcleo de intuições morais 

em que convergem as grandes religiões universais do planeta: um 

núcleo cuja universalidade transcendental vai além dos avatares 

históricos e culturais do Ocidente. Para Habermas, a 

normatividade da doutrina dos direitos humanos está ditada pela 

necessidade de que todos os países mundiais tenham hoje que 

responder aos desafios da modernidade e à crescente 

complexidade social que esta comporta. Para ele, a condição 

moderna não é apenas característica da civilização ocidental, ela 

é hoje um feito global em que devem ser obrigatoriamente 

mensuradas todas as culturas e religiões universais. Para 

Habermas, em todas as sociedades modernas e complexas 

mundiais não existe equivalente funcional que possa substituir o 

direito na sua capacidade abstrata de integração social de 

indivíduos estranhos entre si. O direito moderno ocidental não é, 

desse modo, visto como a expressão de uma ética particularista, 

mas sim considerado um aparato normativo tecnicamente 

universal utilizável no mundo todo.  

Como consequência prática dessas premissas surge a 

necessidade de que a ONU, “democraticamente” unida, crie 

novos órgãos executivos e judiciais que possam constatar as 

violações dos direitos fundamentais dos indivíduos (direitos 

humanos), e que sejam criadas forças de polícia judicial que 

estejam à disposição dos tribunais internacionais que atuam na 

repressão dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade: que 

as Nações Unidas intervenham militarmente, usando forças 



Francisco Pereira de Sousa | 226 

 

armadas sob seu mando direto, na repressão das violações dos 

direitos humanos. Estas forças deverão limitar militarmente a 

soberania dos estados, por meio do Conselho de Segurança da 

ONU, todas as vezes que forem constatadas irresponsabilidades 

e/ou ações criminosas por parte de suas autoridades políticas no 

interior do Estado-nacional.  

Para os críticos do “jusglobalismo”, especialmente os 

teóricos do pluralismo jurídico, como é o caso de Boaventura de 

Sousa Santos e Karl Günther, a multiplicidade das tradições 

normativas e dos ordenamentos jurídicos atualmente em vigor no 

âmbito planetário e seu predominante caráter “transnacional” não 

são reduzíveis a nenhum paradigma unitário normativo (Cf. 

SANTOS, 1990, p. 13-43). Estes críticos denunciam as 

debilidades de uma doutrina que, apesar das aspirações 

cosmopolitas, permanecem ancoradas na cultura europeia (no 

jusnaturalismo clássico-cristão) e tem como fundamento da 

comunidade jurídica internacional a dupla crença na natureza 

moral do homem e na unidade moral do gênero humano. Tal 

filosofia, afirmam eles, é dominada pela ideia kantiana e 

neokantiana de que o progresso da humanidade só é possível com 

a condição de que todos os seres humanos compartilhem alguns 

princípios éticos e por meio de poderes supranacionais que 

transcendam o “politeísmo” das convicções éticas e dos 

ordenamentos normativos atualmente existentes: é justamente 

esta doutrina individualista-liberal que é apresentada por 

Habermas às culturas não ocidentais como o paradigma da 

constituição política do mundo. 

Esses críticos também ficam abismados com a forma 

coercitiva com que a tutela dos direitos humanos e da democracia 

é defendida. Para eles, é pouco provável que as grandes potências 
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exerçam a função de polícia judicial imparcialmente contra, 

inclusive, autoridades estatais, e que os direitos fundamentais 

sejam garantidos internacionalmente sem que antes o sejam 

nacionalmente. E, apesar de não negarem a importância da 

doutrina dos direitos humanos para a tradição europeia do 

liberalismo e da democracia, negam que a filosofia individualista 

conectada com esta doutrina possa ter tamanha importância para 

outras tradições e culturas cujos valores estão muito distantes dos 

europeus, como é o caso do sudeste e nordeste asiático, com 

predomínio da cultura confunciana, e da África subsaariana e do 

mundo islâmico. 

A esse respeito, é interessante recordar a segunda 

Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos que 

opunha a doutrina ocidental da universalidade e indivisibilidade 

dos direitos humanos à reivindicação dos países latino-

americanos e asiáticos da prioridade do desenvolvimento 

econômico social, da luta contra a pobreza e da liberação do 

pagamento da dívida externa. Estes últimos afirmavam que a 

ideologia do intervencionismo humanitário estava sendo utilizada 

para impor a toda a humanidade a supremacia econômica 

ocidental, seu sistema político e sua concepção de mundo. A 

Declaração de Bangkok de 1993 (cujo epicentro foi Cingapura, 

Malásia e China) também opõe os valores asiáticos à tendência 

ocidental de impor seus valores éticos-políticos às culturas 

orientais, juntamente com a ciência, a tecnologia, a indústria e a 

burocracia ocidental. A filosofia individualista e liberal, na qual 

se baseiam os direitos humanos, se choca com o ethos 

comunitário das tradições asiáticas, assim como das antigas 

culturas africanas e americanas. 
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Para esses críticos antiglobalistas, só se poderia sustentar 

uma fundamentação filosófica da universalidade dos direitos 

humanos (e também da democracia) com independência do 

particularismo cultural que caracterizou o seu nascimento, já que 

esta doutrina é marcada pelo particularismo filosófico e jurídico 

europeu. Suas proposições normativas também são marcadas por 

profundas antinomias deônticas (como a que opõe os direitos de 

liberdade e a propriedade privada à igualdade social). Por outro 

lado, é duvidosa a afirmação de que a sua tutela é uma implicação 

técnica do formalismo jurídico que os processos de 

“modernização” tornaram necessário. A própria noção de 

modernidade está profundamente enraizada na tradição 

filosófico-política e ética ocidental, e é impensável sem uma 

referência à tradição liberal, seu individualismo, o racionalismo 

ético de sua antropologia, a sua ideia de progresso e, enfim, seu 

agnosticismo religioso. A ideologia ocidental da intervenção 

humanitária em favor da tutela dos direitos humanos está na 

mesma linha da tradição missionária e colonizadora do Ocidente, 

como afirma Bull (Cf. BULL, 1979).  

A interpretação habermasiana acaba se tornando 

reducionista e conivente com o discurso hegemônico atual que, 

em nome dos Estados-nação ocidentais hegemônicos na política 

mundial, e com o seu constitucionalismo e procedimentalismo 

liberal, impõe os valores e interesses ocidentais a todo o planeta. 

Esse particularismo étnico e ético individualista [travestido de 

cosmopolitismo e/ou universalismo, mas que carrega consigo 

interesses econômicos (capitalismo) e políticos (o liberalismo 

político como uma extensão tentacular do capitalismo)] impõe 

um igualitarismo formal que homogeneíza a diferença. 
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Habermas parece acreditar que com uma 

constitucionalização do direito internacional (juscosmopolitismo) 

o capital internacional passará a ser totalmente disciplinado por 

políticas públicas e instrumentalizado para os interesses 

universais da humanidade, bastando a boa vontade dos governos 

nacionais. Mas, Habermas não ignora o fato de que quem controla 

a maioria dos governos é o próprio capital, e que este não quer ser 

controlado. E se esse controle existisse: quem controlaria os 

controladores e administradores da pax e do direito mundial, não 

seria também o poder das grandes elites econômicas? O mesmo 

já ocorre no âmbito nacional. O não cumprimento nacional de 

metas estabelecidas por um governo mundial não levaria a 

responsabilizar tais governos como Estados rebeldes, “canalhas” 

ou mesmo criminosos comuns (como já se faz)? A obediência e o 

temor ao poder dominante não levaria a um descaso com a 

democracia doméstica e, no menor sinal de rebelião ou 

desobediência civil, a entregar os “rebeldes” às forças 

internacionais estrangeiras? A colaboração, nesse caso, não seria 

uma subserviência, desrespeito e desprezo ao próprio ethos em 

sinal de subserviência e conivência com a exploração das elites 

econômicas mundiais com interesses escusos externos ao ethos 

interno?  

Como vimos, o próprio Kant já advertia para o fato de que 

em um governo mundial os povos – sob as pressões de uma 

normalização externa ao Estado e de um despotismo mundial 

“desalmado” – perderiam sua identidade e características 

culturais próprias. Uma constituição mundial que impusesse 

normas obrigatórias à revelia de determinados Estados não teria 

o mesmo efeito opressivo? Mas, mesmo postulando a ideia de 

uma constituição mundial que não possui núcleo estatal, no seu 
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modelo de uma sociedade multidimensional de vários níveis, 

quem determinaria, finalmente, as decisões últimas não seria o 

poder econômico e político dos Estados mais fortes que, através 

da manipulação ideológica, especialmente através dos mídia, 

estaria atrelado à força repressora de uma “polícia internacional”? 

Em sua alternativa à ideia kantiana de uma república 

mundial, Habermas irá apelar para três fatores que, segundo ele, 

seriam fundamentais para uma mudança de mentalidade ou 

mudança no estoque conceitual da teoria política: a transformação 

do conceito de soberania (onde a ideia de nacionalismo deve ser 

derrubada e os Estados deveriam renunciar tanto ao jus belli como 

também reconhecer o dever que tem a comunidade internacional 

de proteger as populações contra o poder de Estados “criminosos” 

ou que “se encontram em decomposição”); a defesa de que a 

comunidade internacional deve transmitir à organização mundial 

o direito de impor sanções; e, por último, a afirmativa de que a 

“hipótese da eficácia da norma” deve ser admitida para que o 

projeto cosmopolita possa adquirir plausibilidade empírica [isto 

ocorre por meio da internalização das prescrições através de um 

processo de aprendizagem onde primeiramente as elites políticas 

antecipam as construções jurídicas em arenas supraestatais, 

antecipando a modificação da consciência (tanto individual como 

estatal) que tem lugar apenas no decorrer de uma implementação 

gradativa: ou seja, as elites políticas decidem primeiro, e cabe à 

população apenas legitimar tais decisões.  

Habermas também observa que, infelizmente, o pluralismo 

cultural pode acabar se tornando um empecilho para o 

cosmopolitismo jurídico, devido ao aumento das tensões em nível 

internacional provocado pela “politização das grandes religiões 

mundiais”, observada atualmente em todos os países. Em uma 
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sociedade mundial, estruturada constitucionalmente, um “choque 

de civilizações” (clash of civilizations) poderia sobrecarregar os 

sistemas de negociação transnacionais. O processamento desses 

conflitos poderia, no entanto, segundo ele, ser aliviado se os 

Estados nacionais tivessem passado por processos de 

aprendizagem e tivessem modificado não somente sua 

autocompreensão, mas também sua atitude. A modificação da 

autocompreensão e da atitude dos Estados nacionais para que seja 

possível o alívio dos conflitos derivados do pluralismo cultural se 

daria, segundo Habermas, por dois processos de aprendizagem: o 

primeiro processo de aprendizagem seria processado por meio de 

uma internalização de normas da organização mundial e com a 

capacidade de defender os próprios interesses, inserindo-os, de 

modo sagaz, em redes transnacionais; porque, segundo ele, em 

uma sociedade mundial constituída politicamente, os Estados 

soberanos têm de entender-se como membros pacificados da 

comunidade internacional e como parceiros potentes na 

organização internacional. O segundo processo de aprendizagem 

para modificação da autocompreensão e da atitude dos Estados 

nacionais – para que se dê um alívio dos conflitos derivados do 

pluralismo cultural – ocorreria com a superação da consciência 

ligada historicamente à formação dos Estados nacionais. A união 

regional dos Estados nacionais, para uma melhor obtenção da 

capacidade de ação global, requer uma superação da sua 

consciência nacional.  

Para Habermas, o projeto de reforma da ONU faz jus à sua 

ideia de uma constituição de cidadãos do mundo na sociedade 

mundial atual. Há, porém, uma discrepância entre dever-ser 

(sollen) e realidade explícita em seu projeto, já que ele não condiz 

com a postura covarde e submissa da própria Organização 
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Mundial das Nações Unidas, que alberga em si mesma todo tipo 

de Estado (desde os mais criminosos e autoritários aos mais 

violentos exploradores a serviço do capital), deixando que 

aconteçam as maiores atrocidades com/nos países mais fracos, 

enquanto serve como instrumento de justificação a posteriori das 

invasões/intervenções e atrocidades cometidas pelos países mais 

fortes. A inclusão de organizações não-governamentais (ONGs) 

nas deliberações da Assembleia Geral, como proposta de 

aumentar a aceitabilidade das decisões da organização mundial 

na esfera pública mundial, de nada serve para diminuir as 

injustiças globais. As tomadas de decisão ou medidas necessárias 

quanto a muitos assuntos importantes do cenário internacional 

deixou, há muito tempo, o recinto das Nações Unidas, e não será 

possível trazê-las de volta com esse tipo de reforma.  

Não é à toa que Habermas teme que o pluralismo cultural 

poderá se tornar um empecilho para sua perspectiva de 

cosmopolitismo jurídico, devido ao aumento das tensões em nível 

internacional, observada atualmente em todos os países do 

mundo. Em vez de um procedimentalismo que respeite o dissenso 

– inclusive dos “bárbaros, intolerantes e fundamentalistas” – 

Habermas acredita no consenso acadêmico ou na possibilidade de 

acordos universais entre interesses e valores tão díspares. Apesar 

de tudo o que foi dito, todo o discurso habermasiano da 

modernidade sobre o Estado Nacional e o governo cosmopolita 

não teria valia se os Estados Nacionais e as pessoas em particular 

não fossem capazes de aprender e dialogar, saindo do seu estado 

de minoridade a um estado de maioridade proporcionado pelos 

valores universais do mundo ocidental. Essa aprendizagem, 

proporcionada por um tipo de consciência “pós-convencional,” 

requer dos Estados Nacionais e indivíduos tanto uma 
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internalização das normas da organização mundial, que serão 

formuladas, como uma capacidade de superar o estreito horizonte 

em que vivem os indivíduos (superação da consciência ligada 

historicamente à formação dos Estados nacionais e/ou superação 

do horizonte étnico de minoridade bárbara, fundamentalista ou 

intolerante). Sem essa dupla atitude não se chega a consenso 

algum nem no âmbito nacional nem supranacional58.  

De antemão, o cosmopolitismo democrático habermasiano 

parece estar condenado ao fracasso, porque ele não assume a 

democracia de forma realista, ou seja, Habermas não identifica 

corretamente o peso dos reais interesses em jogo, nem dá a devida 

importância ao peso dos atores ou à hierarquia que lhe 

correspondem dentro do conjunto. Ele compreende a democracia 

de forma utópica, como um instrumento de igualação de poderes 

de decisão dos diversos Estados e como igualação do papel dos 

atores provenientes da sociedade civil e do mercado. Por outro 

lado, os processos de governabilidade global não podem ser 

pensados de uma forma unidimensional – em cada caso temos um 

                                                 
58

Nesta superação de si mesmo, a minoridade não-ocidental deve chegar ao 

estado de maioridade ocidental. Neste pluralismo de civilizações que se 

chocam mundo afora, há quem diga ainda que, embora a América Latina seja 

produto da civilização ocidental, nós – descendentes de negros, índios e 

brancos europeus – nem sequer somos ocidentais. Huntington (Cf. 1997), por 

exemplo, classifica as civilizações em “civilização Ocidental” (para ele, o 

norte da América faz parte da “Civilização Ocidental”, mas nem o Sul nem o 

Centro da América fazem), “civilização Latino-americana” (os descendentes 

de portugueses e espanhóis, mas também de negros e indígenas não fazem 

parte da Civilização Ocidental; são “latino-americanos”), “civilização Eslava”, 

“civilização Japonesa”, “civilização Confunciana”, “civilização Islâmica”, 

“civilização Hinduísta” e “civilização Africana”. O que pesa na sua 

classificação é o componente racial ou étnico e não a herança cultural (Cf. 

HUNTINGTON, 1997). Mas, há quem explique melhor: é que nós, latino-

americanos, fazemos parte do “Extremo Ocidente” (Cf. ROUQUIE, 1987). 
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contexto diferente de governabilidade. A governabilidade global 

deve ser pensada como um processo complexo, integrado por 

numerosos processos que às vezes convergem e às vezes 

divergem, dependendo da capacidade dos atores envolvidos para 

interagir de forma democrática, realista e racional.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Como procuramos mostrar, há uma diversidade de 

abordagens sobre a temática da constitucionalização do direito 

internacional, desde a tentativa kantiana de confecção do projeto 

até àquelas que levam em conta a existência de interesses gerais 

na comunidade internacional e intencionam que o poder público 

deve adotar normas universais para a sua regulamentação e 

proteção. Com a intensificação da globalização e as visíveis 

limitações apresentadas ao constitucionalismo estatal radicalizou-

se a ideia de um translado do constitucionalismo estatal para o 

âmbito internacional. Apesar das críticas que se faz a esse projeto; 

como vimos, ele não é unilateral nem implica necessariamente na 

institucionalização ou positivação de uma constituição 

internacional para todos os povos do mundo, possuindo, portanto, 

distintas perspectivas de análise: sejam relacionadas ao cenário 

pluralista do mundo contemporâneo (pluralismo político, 

religioso, ideológico, etc.), seja à possibilidade de se estabelecer 

controle e limites no âmbito das instituições internacionais e 

servir de integração e relacionamento hierárquico entre as 

diversas organizações existentes neste plano, seja ao que se 

compreende por “comunidade internacional” e como resolver o 

déficit democrático de tal comunidade. 

Este projeto, como pudemos perceber através das 

argumentações de alguns dos seus defensores, possui uma 

dimensão tanto jurídica como política.Para Schwöbel, por 

exemplo, não é possível ignorar sua dimensão política: a política 

é necessária para o governo de uma sociedade, para a 

identificação do interesse público e sua normatização por meio do 
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direito. Sua agenda política, conforme seus mentores, é a fonte 

material de alguns princípios jurídicos que estão emergindo no 

âmbito internacional (o princípio democrático, o da rule of law, o 

de subsidiariedade ou de solidariedade). Para Schwöbel (assim 

como para Peters, Habermas et alli), a constitucionalização da 

comunidade internacional e do direito internacional já está em 

processo, tratando-se, portanto, um enfoque metodológico e uma 

agenda política atual que visa contribuir para a proteção dos 

interesses universais da “comunidade internacional”.  

Os próprios confeccionadores e defensores dessas diversas 

concepções a respeito da temática da constitucionalização do 

direito internacional discutem criticamente a respeito dos 

caminhos a seguir ou das incertezas e debilidades que 

comprometem este projeto. Dunoff e Trachtman criticam a obra 

The Constitutionalization of International Law ao perceberem a 

ruptura que ela faz com um modelo baseado em um forte 

positivismo e na predominância da soberania estatal no cenário 

internacional e por inverter a visão tradicional do Direito 

Internacional. Wheatley perquire se faz sentido falar em uma 

comunidade política global já que, mesmo no sistema da ONU, 

nem os indivíduos nem os reguladores agem como co-membros 

de uma comunidade global de destino, já que é difícil acreditar 

que diante de uma pluralidade de regimes regulatórios seja 

possível uma Comunidade Constitucional Global. Para Cohen, a 

constitucionalização do Direito Internacional exigiria que todos 

os Estados fossem democráticos. Mas, mesmo assim não seria 

suficiente. Seria mister gastar energia para discutir a questão da 

forma política que se almeja. Bodanski questiona a confusão que 

alguns defensores dessa concepção fazem entre argumentos 

descritivos e prescritivos ou entre ser e dever-ser (sollen) ao 
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afirmarem que este projeto “não existe apenas nas mentes dos 

juristas”, mas que “a sociedade internacional parece estar 

passando por um processo de constitucionalização”; e, questiona 

sobre o sentido ou mesmo a utilidade de compreender o Direito 

Internacional baseado no Constitucionalismo.  

O último capítulo foi dedicado a uma crítica externa e mais 

radical a este projeto. Afirmamos, parcialmente, o fato de o 

direito ter proporcionado o respeito às liberdades fundamentais 

necessárias à vida democrática no plano nacional e questionamos 

se o mesmo seria possível no âmbito internacional, devido às 

disparidades e desigualdades tão profundas existentes entre as 

diferentes unidades nacionais do planeta e à dificuldade, ou 

mesmo impossibilidade, de uma integração planetária na defesa 

de tais princípios. Como nosso trabalho possui um foco 

determinado – a discussão crítica ao projeto habermasiano de 

constitucionalização do direito internacional – procuramos 

direcionar nossa atenção mais especificamente à teoria juspolítica 

do grande filósofo alemão Jürgen Habermas.  

Direcionamos, portanto, nossa atenção para a teoria 

habermasiana discutindo sobre a possibilidade de efetivação da 

democracia e dos direitos humanos no plano pós-nacional com a 

criação de um governo ou governança cosmopolita, já que a 

realidade política mundial atual demonstra que é o poder 

econômico (e político) dos Estados mais fortes (e não o direito) 

que impõe ou estabelece as normas, interesses e valores 

preponderantes, através da manipulação ideológica, 

especialmente através dos mídia, atrelado à força repressora de 

um poder de polícia internacional. Demos uma atenção especial à 

discussão habermasiana sobre o projeto de reforma da ONU, e 

vimos o quanto esta organização está longe de ser o que os 
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idealizadores do projeto de constitucionalização do direito 

internacional pretendem que ela seja.  

Procuramos mostrar que não há, em Habermas, um 

rompimento brusco ou radical como os conceitos fundamentais 

do liberalismo político: que o seu projeto continua à sombra do 

liberalismo político, já que a sua leitura não questiona a qualidade 

do exercício da cidadania burguesa moderna; e que em oposição 

à interpretação marxista, sua concepção de cidadania é a 

expressão de uma democracia limitada que se resume à 

participação dos indivíduos na esfera política e não nas relações 

estruturais da esfera econômica, e que o direito – como pensa 

Habermas e diversos outros jusglobalistas – não é uma forma 

neutra universalmente válida para a democracia, já que a própria 

forma jurídica tem seu correspondente da forma mercantil e, 

portanto, tem uma funcionalidade específica e essencial para o 

modo de produção capitalista e não para qualquer contexto 

histórico e econômico.  

O reformismo habermasiano, como afirmamos, não é capaz 

de apregoar uma profunda reformulação das relações sociais 

como premissa necessária para a construção da democracia no seu 

sentido verdadeiramente legítimo, porque Habermas confina a 

cidadania ao aspecto da formalidade. Seu pensamento isola a 

cidadania no âmbito da esfera pública política, separando-a do 

âmbito econômico, ou seja, da decisão e gestão das relações mais 

determinantes para sua existência ou da possibilidade de 

intervenção e participação ativa dos indivíduos nas relações 

econômicas. Sua concepção democrática é, portanto, incapaz de 

estabelecer uma democracia que tenha um sentido material e não 

puramente formal, já que mantém intocado o cerne das relações 

econômicas.  
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Com essa sua excessiva confiança no Direito em que o povo 

se confunde com a própria comunidade jurídica, Habermas não 

se dá conta de que, embora o Direito seja algo necessário, ele é 

totalmente insuficiente para resolver os conflitos políticos e 

“humanos” de uma ordem política global antidemocrática, como 

a que vivemos. A concepção racionalista e normativista do direito 

habermasiano atribui ao direito uma eficácia regulativa dos 

fenômenos sociais que este na realidade não consegue garantir. A 

posição habermasiana oculta, em nome de uma visão idealizada 

da justiça internacional, a estreita conexão que une entre si o 

direito internacional, a política internacional e a força militar, 

subestimando a complexa interação entre as estruturas normativas 

e os processos culturais e econômicos; ela atribui ao direito uma 

eficácia regulativa dos fenômenos sociais que a experiência 

histórica desmente. Apesar da afirmativa habermasiana e de todos 

os teóricos da constitucionalização do direito internacional, 

procuramos demonstrar que o direito é insuficiente para 

possibilitar a integração social e a legitimidade democrática no 

plano pós-nacional.  

Enfatizamos o prejuízo etnocêntrico que o projeto 

habermasiano de unificação do mundo poderia ocasionar. 

Culturas e civilizações que estão muito distantes do 

jusnaturalismo, individualismo e eficientismo técnico-científico 

da civilização ocidental entrariam em um confronto direto com 

este projeto. A ideia de que a ordem e a paz internacional devem 

ser garantidas e/ou mantidas através de instrumentos coercitivos 

jurídicos, econômicos e militares (intervencionismo) apenas 

acirrariam os conflitos e aumentariam a dominação e exploração 

dos povos mais fracos. Ele acaba por justificar o uso da força 

internacional em nome da defesa dos direitos humanos e da 



Francisco Pereira de Sousa | 240 

 

democracia, mascarando assim os reais interesses das potências 

ocidentais no jogo político internacional.  

Com tantas disparidades (desigualdades econômicas, 

diferenças culturais etc.) uma constitucionalização do direito 

internacional, da forma como apregoa o universalismo jurídico ou 

os defensores do constitucionalismo jurídico global, não daria 

conta do dissenso internacional, nem conseguiria fazer valer 

concretamente os direitos das diferentes populações sem as 

bênçãos do capital internacional e dos seus tentáculos político-

militares. A justiça supranacional seria, então, a imposição 

forçada dos interesses majoritários: uma justiça fria como gelo, e 

exercida muito distante e muito acima dos contextos sociais, 

culturais e econômicos em que atuam os sujeitos expostos às suas 

sanções. O universalismo seria, enfim, a expressão da 

uniformidade ou a imposição dos valores consagrados pelo 

mundo ocidental – a moralidade ocidental positivada como 

direito mundial a ser imposto e cumprido a qualquer custo. 

Uniformidade essa que seria intolerante para com os dissidentes.  

Por fim, não há, como dissemos antes, uma política de um 

“bom poder hegemônico”, centrada nas mãos de Estados 

messiânicos, que solucione consensualmente com os demais 

Estados nacionais mundiais os males da humanidade. Não há 

esperanças quanto ao sonho de um mundo totalmente pacificado 

e comandado por um liberalismo mundial hegemônico 

apadrinhado por todos os grandes capitalistas do planeta e pelas 

castas jurídicas de defensores que o sacralizam. As últimas 

guerras, invasões, apropriação das riquezas nacionais dos países 

mais fracos, torturas e assassinatos dos defensores do seu próprio 

território nacional, etc., faz com que os que se autodenominam de 

salvadores do mundo, defensores da democracia e dos direitos 
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humanos, apareçam aos olhos dos povos “bárbaros” e oprimidos 

como terríveis déspotas.  

O nosso modesto trabalho, como dissemos, pretendeu 

apenas trazer a discussão sobre a temática da constitucionalização 

do direito internacional à tona, reavivá-la, a partir de um olhar 

crítico e externo aos seguidores das teorias aqui apresentadas. E 

acreditamos que ele também mereça críticas, porque é somente 

assim que poderemos aprender com as nossas próprias limitações 

e dar assim a nossa própria contribuição para o desenvolvimento 

deste que é um grande projeto para épocas futuras, mas, não ainda 

para a que vivemos. 
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