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DE P6S-GRADUAÇAO E PESQUISA EM CI~NCIAS SOCIAIS

A ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA NO ESTADO DE DIREITO

Antônio

cláudio

Nunes

Trabalho Apresentado na Reunião do Grupo de Trabâlho "Direi
to e Sociedade", Friburgo 21 a 23 de outubro de 1981.

1

As F~nções

da Ordem Jurídica

1

A primeira

das funções

da ordem jurídica

seria

!

a de agir como um fator de regulamentação
na esfera do Estado.
harmônica

A menos que admitamos

(a inexistência

tente, perceberemos
pos e classes

de /conflitos)

que a coexistência

ser resolvidos

executada

sobretudo

do atua como ator na medida
to tipo de disciplina

tos para a organização

tado_ de um poder colocado
ses sociais não esconde
cial

mas procura

acima

estatal.

O direito
arranja

dos

de uma cer
do Es
e clas

na ordem

a estes

Desta tentativa

so

elemen

grupos

de conflitos

ordenar

cer

atitudes

A existência

dos diversos

reg-Iamenta-Ios,

entaçao nasce o imperium

aue ele

e social.

O Esta

impõe um

para a garantia

a existência

de acordo com a vontade

confli

pela ordem estatal.

modela

gr~

(digambs: aj~

se no mais precioso

da ordem econômica

inexis

e sem

ou atenuados

e sobretudo

ultra"

entre indivíduos,

e corporal~

ciais e acaba por constituir

ta concepção

historicamente

em que cria regras.

mental

político

a hipotese

sociais não se da sem problemas

tos. os quais devem
tados), tarefa

do poder

so

conflitos
de

regul~

isto quer

dizer

da norma jurídica.
coloca as regras;

a concorrência

de diversas

das sociais na luta pelo poder.

classes

Ele dá o conteúdo

menos claro, mais ou menos variavel)

das regras

e

cama

(mais

que

ou

conduzem

o Jogo politicoç

A ordem juridica
põe tambem os limites
diferentes

atores

da ordem

O direito
se totalidade

•

poderá

desenvolver-se

tem a ambição

dos conflitos

sociais

e a amplidão

tretanto,

de um ideal inatingível,

de social

sera sempre mais aberta

crescente

pelo legislador

desta realidade,

Btre

os

sem a rupt~

de regulamentar

e políticos.

da legislaçao.
na medida
e mutável

visando

e o dos atores

qu~
com

Trata·-se,

en

em que a realida
que os

preceitos

o do direito

políticos

a

Daí a

a discipliná-Ia.

temos um duplo movimento:

do a sua realização

suas normas,pr~

estatal.

plexidade

estabelecidos

propoe

dentro dos quais a competição

políticos

ra dos fundamentos

quando

e sociais

Fruto
visan
tentan

do tomar posse das normas jurídicas. O direito (a seu modo)
assim como o Estado, é ator num processo de luta e é
objeto
desta mesma luta. Neste sentido poderíamos afirmar que a or
dem jurídica representa ao mesmo tempo um reflexo das
lutas
•

sociais (posição subordinada) e um fator de integração das di
ferentes correntes em luta submetidas à autoridade do Estado
(posição subordinante).
Colocar as regras que conduzem o jogo
polít~
co, isto quer dizer institucionalizar o poder. É o poder 'de
direito, o poner reconhecido e aceito pelos atores

políticos

(indivíduos, grupos ou classes sociais) na comunidade

esta

tal. Este poder de direito, nós poderemos encorrt r-a+Lo
no
mais das vezes solenizado nos textos constitucionais. A lei
fundamental traduz as relações objetivas do poder ou do Jogo
pelo po er q e ?O em ser percebidas através de dois
elemen
tos:
siste c de crenças, de mitos políticos (a idéia
de
direito, de j stiça) e a tradução de uma correlação de forças,
da competiçã

entre as diferentes tendências que estão prese~

tes e q e at

'.
co

idéias

etiç~o aqui vislumbrada pressupõe

e co ?etlçao e de dominação

as

de equilíbrio e de

com

promisso. Con etição ?elo fato que a sociedade não e homog~
nea e que aqueles
e a constituem (quer se trate de
indiví
duos , de grupos o de classes sociais) têm valores espirituais
contraditórios, origi_ários de estruturas sociais

diferencia

das. dominaçã~ v:sto que a ordem juridica d~ privilégios
alguns em detrimenTo de outros ~quilíbrio visto que esta

a
do

minação --normal ente - não tem como consequência a exclusão
absoluta das camadas minoritárias ou economicamente
desfavo
recidas (claro está que o seu grau de participação no estabe
lecimento da vontade estatal ê evidentemente menor) a insti
tucionalização procura um compromisso que possa ser aceitável
para os interesses em questão nos grupos e nas classes
so
ciais.

•

A institucionalização pressupõe a tensão.

Ela

não procura a resolução dos conflitos (hipótese imóvel); mas
quer or-Len t a+Los numa direção determinada. A realidade social

é dinâmica e conflituada, e estes caracteres têm reflexos

no

Poder de Estado' na hipotese de uma ausência de
regulament~
çao _ ordem estatal poderia fragmentar-se a cada passo: o que

ê a exceção (a explosão da ordem seria a regra).
jurídico que permite que o Estado

É

o sistema

conservando a sua

estrutu

3

ra, coloque

as suas próprias

neste sentido
poderia

falar numa competição

arbitragem

que permite

pressupõe

modo a regulamentar
de transformação

É

de transformação.

- e talvez apenas dentro

bêm o direito

!!

condições

deste sentido

- que se
Ê

:pacífica - pelo poder.

tam

qU2 o Estado atue como árbitro.

A

um sistema de normas preestabelecidas

de

o mais estritamente

possível

as hipóteses

do Poder- é a previsão.

A arbitragem se inscreve no que Burdeau
chama
.
(I ) . O E sta d o
a di~a l-t·
e ~ca d a or d em e do mov~ento
esta b e I ece
uma certa concepção
nha ao movimento

da ordem que não é de forma alguma

visto que estas duas tendências

te contraditórias

Ca ordem e o movimento)

mento de toda a dinâmica
te e eterno conduziria
presentes.
provocam
possam

introduzir

sociais.

suas reivin

os governantes

jos (o que somente
dos governantes)
do Poder.

o

funda
constan

conflitos

a ordem com os movimentos

que

Para que as forças do movimento
icações restam

sera possivel

dois

e a satisfazer
no caso de uma

ou mudur os titulares

do Poder conduziria

constituem

à superação dos

a aceitar

A competição

aparenteme~

e o seu confront01

em direção

O Poder constrõi

as tensões

conduzir

política

estra

caminhos:
seus

dese

concordância

ou mesmo as estruturas

entre po eres antagônicos

a ordem a assimilar

na

esfera

as aspirações

do

mo

vimento.

A luta política,
tro do Poder

é

necessária

a compet1çao

em vista de uma integração

ca entre a ordem e o movimento.
ção mais clara seria a revolução

acordo

dialéti

-

Para que o movimento

pli.que - a cada passo ~.numa ruptura

nova ordem)

pelo Poder e de~

da ordem

nao

1m

Ccuja man í.f est a

e a conseqüente

adoção

deuma

sua erupção

e assimilação

devem ser produzidas

com as condições

e nos limites

(princípios)

anteriormente

por esta mesma ordem.

gu Lar , de ':codificar'';de solenizar
dente que o movimento
bem tenta

influencia

influenciar,

mento.

Para satisfazer

tatuto,

um conjunto

aceitos

e impostos

que tornam posslvel

dirigir,

as diferentes

volução

do Poder são aqueles

çao e nas leis sobre matéria

re

É ev i,

as formas de luta.

adaptar,

condicionar

o

é necessario

mov~
um

que sejam ao mesmo

em conflito:

a estruturação

tambem

de

a ordem, mas a ordem ela tam

de princípios:

prevêem

fixados

Daí a necessidade

esta necessidade

aos grupos

de

jurídica

tempo

estes princípios,
da sociedade,

formas de recrutamento
que estão previstos
constitucional.

es

e de

que
de

na Constitui

4

A segunda
colocar

limites

função da ordem jurídica

no exerclcio

lamentar

a relação

diversos

ramos do aparelho

operacionalidade

existente

braços

entre as diversas

de Estado

(a eficácia

to dos diversos

do poder de Estado:

Administração,

a Justiça,

2 ..de definir

o espaço destinado

reservado

aos indivíduos
entre direito

público

distinção

entre público

e privado

burguesa

do "pub.lí.co " ou do "prri.vado
jetivas
aliás

de cada momento

Em verdade,

nem pública,

a sociedade

) dependerão

o Estado

nem privada~

na síntese

não

e

e o espaço

a

autoridade

em criar

poder público

Ora, a

das necessidades
por

ob
isto,

das atividades

(e a ordem jurídica)

a hierarquia

das relações

e entram

(ou

não

e
(um

entre as classes sociais)

entre a sociedade

complexas

em conflito

estático.

política

e

não renuncia

a dirigir

que lhe é promovida

tentes na ordem

social.

dade suas concepções

seus

a cada época1

a vida política

pelos outros

desejosos

Deixo claro que não estou optando
dos sub··sistemas

Esta

sobre a qual se apóia;

suas representações,

que aludirão

O

suas funções,

de

poderes

Ao lado do poder público

eles também
1

diferentes

o

acor

Mas o Poder de Estado tem limites

na concorrência

poderes,

onde as

são mutáveis

Fruto da sociedade

homogênea.

mútuo continuo.

Sua estrutura,

do com os seus princípios.

cionalista

uma

(maior extensão

Ê exatamente

e suas potencialidades

a cada instante.

mos outros

etc.)

civil.

se adaptam

fundamentos

a

mas por ser um Estado de classe

Ele supõe uma teia de relaçoes

do também

a

(o Governo,

O Estado nao e nunca urna realidade

_eças

os

funcionamen

privado(l).

e seus confrontos

histórico.

Estado que visa a manter
implica

e

est a t a i.s , ou em .pub Lí.c í.z aç âo " do direi

de certas atividades)
to civil.

reg~

só tem sentido como criação

falam em "pr-Lve t i.ze çáo

que muitos

J

no

submetidos

e direito

de

assim,

ao poder p~blico

em última análise,

distinção

funções

policial-militar,

e os grupos

do Estado, o que implica,

da ordem econômica

de Estado

o aparato

I - de

permitindo,

e a coordenação)

do aparelho

seria a

Ia

encontrare

de impor à coletivi
seus

interesses.

aqui por teses do

tipo fu~

à maior ou menor autonomia dos

chama

(partidos políticos ~ grupos de interesse, etc.)

(l)que podem ser definidos descritivamente
(cf. Max Weber) co
mo o 'conjunto de normas que regulam as atividades relacio
nadas com a instituição estatal' (o direito público)e "nor
mas que regulam toda a atividade estrangeira ao Estado, on
de as partes e st ào, juridicamente, num pé de .í.gua Ldade " (o
direito privado).

5 ;
consíderando-osCOlID urna espécie de corpos
Estado
das

-r

e o cidad~o.

parecem

Estas teses,

desconhecer

zem parte do Estado
quer modo algumas

vontade

instituições

De

qual

podem explorar

ao

máxi

e visam a impor

do Estado a sua prõpria

vontade,

ou mesmo a

Mesmo no interior

estatal como um todo
administrativos,

politico)

da sociedade

na

politica

exército,

à

transfor

vontade

do

Es

nôs poderemos

a

que s~o subjacentes

(polícia.

fa

ideolôgicos,

relativa

falar de vários aparelhos

própria
tal.

aparelhos

(o seu projeto

o

autônomas

de autonomia

mar a sua vontade
tado';.

enquanto

entre

embora n~o de t6do equivoc~

que estas instituições

destas

mo o seu potencial

intermediários

organização

ramos

jUdiciârios,

etc,) e que de um certo modo tem urna vontade

ao mesmo tempo

integrada

Estas relações
força.

O direito

ausente

neste conflito.

e destacada

esta

são antes de tudo relações

de

não ê de modo algum estranho

(positivo)

A orde~

jurídica

num sentido único e convergente~
impor aos demais poderes

da vontade

rivais

deve

e

estruturar,

as diferentes

proposições

do Estado a solução

e

desejada

pelo poder oficial,
Cabe ao direito a determinação
poderes

corno participantes

da

ordem juridica

(ou seja, dar lhes o status de sujeito de

d!

rei to) ou mais

simplesmente

los(l),

rivais

do Estado: reconhecê-lo

do papel destes

Neste dominio

e simplesmente)
poderes

de fato.

a função do direito

a estabelecer
É a ordem

mento aos seus prôprios
de uma soberania

que

é

(1)

de direito)

o

jurldica,

absoluta

entretanto~

1

na aparência:

não é senao a

ela prôpria

.

-c

•

dos

que dá nasci

Trata'-se aqui

dá luz a seus proprios

(pur~

jurídico

ela mesmo,

apenas

combatê-

não se limita

reconhecimento:

sujeit~s,

dade se a ordem juridica
sujeitos

mar-g í.ne Li.z.a+ Lo s ou mesmo

na reali

sujeitos

(os

consequência

•

••

1

t

Tornemos por exemplo os partldos polltlCOS:
lnlCla me~ e
simples grupos de indivíduos evoluem para pessoas
juridi
cas de direito privado e em seguida em pessoas
jurídicas
de direito público (no Brasil
ao menos), O que era um :'f~
to Ir torna" se suj eito da ordem juridica com os direi tos
e
os deveres estabelecidos por esta mesma ordem. Mas o direi
to pode negar este "reconhecimento'-, Neste caso nós terí~
mos grupos com fins politicos que não seriam
reconhecidos
legalmente corno partidos Cé a marginalização)
ou
mesmo
grupos cuja simples existência de fato seria combatida
p~
la lei (ê a prescrição),
J

6

da ação dos sujeitos
dades de açao

em última análise

Esta hipótese
levantada
tais'!.
grupos

sociais cuja constituição

não ~ propriamente

Os agrupamentos
jurídico

cas normais

secundários

quando

ficam consciente

ou inconscientemente

A Constituição:

em particular,
também

jurídico

os fundamentos

são comuns

as regras

juríd!.
modi

do direito

ou francamente

uma correlação

ideológicos

e a

a adaptação

forças,

de qualquer

organi

ou do Estado).

tem uma finalidade,

de costumes,

Consti

de aspirações

do indivíduo

uma

repre

coletivas

que

aos seus

mem

~s regras

da

é a primeira condição da harmonia social e da

de uma certa concepção

de uma coletividade,
de acordo

c~
ile

de

(de um modo mais ou menos manifesto)

A aceitação,

munidade
tenção

nas regras

a sua atividade"

(da coletividade

Toda sociedade
de valores)

uma inovação

no seu conjunto

se traduzem

zação social e política

sentação

j~

Norma e Ideologia

O sistema

traduzem

paralelas

os

ao sistema

produziriam

de exercer

mum por meio de prescrições
gais .(1)

bros.

o Estado, mas

"nâo encontrando

a possibilidade

foi

fala dos "d i.r-e i.t o s infra-esta

por Levy Bruhl quando

do sistema

tuição

e sociolõgica

sociais que dão a vida e a consistência

rídico.

2

_.lhe escapam.

ao mesmo tempo normativa

Na sua opinião

e cujas modali

deverão

com uma concepção

de ordem.

manu

As pessoas,

dentro

viver juntas e deverão
de vida e de sociedade

co

fRzê-lo
que

perm!.

tirá e solidificará

esta união tão cara e vital à permanência

do grupo.

o costume

A moral,

junto neste processo
poderiamos

de construção

acrescentar

ção de prestígio

_. seguindo

político,

a uma certa comunidade

gra de direito

Nestes

costume
C_).

elementos

um

que implica

qual

da sua historia

- a no

de pertencer

necessariamente
de base do senti

de adaptação

social, a

aos outros

de conduta

con

ao

a lição de Max W~ber

e se superpõe

os preceitos

grupo num certo momento

da vida social,

e em forte elemento

se distingue

da em que ela traduz

constituem

ou seja, a do orgulho

política,

em maior coesao política
mento nacional.

e o direito

na

medi

fundamentais

(o que a moral

também o fazem) como ela impõe a sua disciplina

re

e

ao
o
pa~

ticular,

determinando

as diretivas

..

que a ordem jurídica

isto poderemos
tocando
noções

aos sujeitos

acrescentar

e de terror
representa

e

individual,

lise, na capacidade

(o direito

O sistema jurídico
çào normativa

da concepção

certa coletividade

de para outra,
existem

de coerç~o

em ultima

(melhor dito, do
de punlr aquele

dentro

que

como a
dentro

.
num conJunto

comuns que são variáveis

de

de

Ê o que Burdeau

dominante.

O

condu
valores,

que

tem a

sua

chama de idéia de direito

da ordem desej ável que. numa sociedade,

titui uma linha de força da mentalidade

uma

de uma socieda

pcsi-ivo

o consenso

tradu

dos casos impor uma regra de

jurídico

se

da esfera do Estado).

Cada sistema

particular.

aná
Poder)

no curso do tempo mas

"a representação
taliza

grupo)

que se modificam

sempre.

ideologia

do

as

A fraternidade

se apresenta

..
e quan d o e I e o f az se lnsplra

de idéias, de crenças

repousa,

da ordem dominante

(atualmente

quer na maioria

especial

ou seja, a g~nese de um estatuto

do grupo social

em submeter ao individuo
separa do grupo) (I) "

a (2)

elementos

do grupo como elemento

O poder jurisdicional

da viol~ncia.

't

toda

A

a de que ela toma por base

(face aos demais

aqui a liberdade

respeito;

e estabelece.

(face aos que estão desgarrados).

face i liberdade

direito

consagra

e o

uma partic~laridade

a regra de direito,
de fraternidade

a adequação

coletiva

onde

con~

ela cr~

(3)

(I)V

.
d
.
t
e j. a= se aqu i.. a d scus seo
acerca d a 't eo r-La
os
c0I!J.u!?:
<?s
práticos na Critique de Ia Raison Dialectique de Jean Paul
Sartre. -Para o autor a or-í.g en do irei to implicaria
na no
ção de terror. ou antes na dialética Liberdade- Fraternida
de Terror. ~ adesão ao gru.o (formal ou simbàlica)
possI
bilita a limitação da liberdade face i presença dos demais
e implica na criação de
. direito de todos. A Fraternid~
de não é senão uma formula de limitação da liberdade e na
instauração de um direito de viol~ncia de cada um sobre
o
outro. A violência iJplica na construção de uma
liberdade
comum e na criação de um certo tipo de fraternidade
que
não é senão uma formula de adaptaçao do terror.
(2)d·
..
.....
d
19O na malorla dos casos
pOlS eXlstem sltuaçoes on e
a
ordem jurldica não impõe o seu imperium, mas permite
que
as partes interessadas estabeleçam livremente as condições
para o seu relacionamento: algumas das modalidades do con
trato, p. ex.
í

.~

(3)A idéia- de direito, acrescenta o autor :quer dizer a idéia
de um certo tipo de arranjo da vida comum a partir de
re
gras estabelecidas: idéia de um sistema de direitos e de 6
brigações que confere seu estilo às relações SOClalS, idéiã
do que o indivíduo deve à sociedade e do que pode
esperar
dela- idéia da estrutura familiar bem como das modalidades
das trocas comerciais? ideias relativa ao estatuto dos bens
como ao estatuto das pessoas, enfim, id~ia desta rede
de
interdependências e de autonomiasrelativascujo arranjo dá ao gru
po a sua fisionomiaparticular·. Cf. Georges Burdeau-.L·:
Êtat, p. 60-:

Esta ordem constituída,
pelo direito
sociólogo,

é~ ela também, uma ordem

poderão

a ordem jurídica

estabelecer

e a realidade

to, demonstrando,

por exemplo,

ga e mais complexa
racional,
rísticas
mesmo

irracionalidade

do, é sempre possível

proca.

Dificilmente

de grau

social tomadas

no seu

que a ordem social

dos movimentos
encontrar

na organização

social é (mais ou menos)

(positivo)

to, da ideologia

constitui-se

jurídica

por outro lado, o direito
inclusive)

sua concepção

elas subsistam
aceitas

como regras

lógico presente
mos sistematizado

en

fun

pelo Estado.

O

da idéia de direi

(de um modo

impostas

Estado;
coercitivo

de modo

pelo

que

Estado

car sua posição
classificá-Ia

a indicação

uma Constituição

de norma fundamental;

como uma espécie

à

estruturais

cio do Poder

medida

das funçces

e

dominante~

encontra

igualmente

não

invo
basta

interno"do

em que ela quer estabelecer

do Estado,
dos órgãos

procura

organizar

Po
os

o exerci

dos titulares,

seja

do Estado) mas também

pr~

a legitimidade

ao mesmo tempo em que traduz,

ideo

nas Constituições.

de 'regulamento

as bases da organização

sempre exprimir

nós o

e

não é suficiente

(seja os modos de designação

cura fornecer

ideologia

jurídico,

de um modo todo especial

A Constituição,

fundamentos

ao mesmo tempo normativo

em tojdo o universo

Para bem caracterizar

procura

recí

pela sociedade. (1)

Este caráter,

der.

e

de um

que dá o

suas crenças,

de conduta

m~

predomina

num determinado

tenta impor

talvez

íntimas

que

aquela

num espelho

de mundo,

e

um fôsso completo

sancionadas

dominante

caracte

entre o direito

A idéia de direito

das normas

lar

uma redefinição

encontrar

e o social.

direito

conju~

De qualquer

relações

tre o jurídico

e a estrutura

entre

é mais

desarmonia

uma ligação

que torne possível

o

que esta é uma ordem

sociais.

que produza

poderemos

damento

O jurista,

diferenciações

com a inevitável

uma dialética

ao outro,

e limitada

e, num certo sentido abstrato,

que contrastam

em direção

social.

que a ordem jurídica~

harmônica,

a sociedade,

estruturada

social.

A Constituição

do sistema

político,

com maior ou menor clareza,

da qual ela é a expressão.

a

A Constitui

(1) É neste sentido que Louis Althusser alude a um
caráter
privilegiado do direito no sentido de que o mesmo
perten
ceria ao mesmo tempo ao Aparelho (repressivo) do Estado
ao sistema dos aparelhos ideológicos do Estado.
A ordem
jurídica agiria assim paralelamente como agente
organiza
dor da violência pública e como elemento le~itimador
(Vl
de L. Althusser, Idéologie et Apparelils Ideologiques
dT
État).

e

ção é norma, mas é também
de ser descoberto

ideologia.

com absoluta

limpidez

direitoll (quando elas existem);

francesa

tituição

Por vezes,

acima: trata-se
do direito

o conteúdo

particular

o caráter

a qual

~5ti

das nações

da história
do ano

da constituição

Poderemos

tomar

mundo

dos estados

constituições
é menos

I

estritamen

do terceiro

afri.:anas), da maioria

Tome

aludimos

e que de um ângulo

onde, como nas primeiras

normativo

ideoló

de uma Cons

ainda que a constituição

da maioria

as nações

socialistas

montagnarde

ela não tenha tido existência.

o exemplo

ideoló

mas

de um dos textos mais importantes

não tenha sido nunca aplicada,

também

visí

conteúdo

ideológico

p~
de

o seu valor normativo,

a Constituição

constitucional

te normativo

(poderoso

da 111 República)

pode mesmo ultrapassar

mos, por exemplo~

nas ildeclarações

do ano I; fraco conteúdo

gico: as cartas constitucionais
sempre pr-e serrt e ,

ideológi~o

pode ser mais ou menos

vel em algum texto constitucional
gico; a Constituição

O caráter

(em
ditos

burguesas,

importante

que

o

. deo 1-'
seu 1a do 1
OglCO. (1)

Segundo Maurice
entre as "Constituições-leis"
Nas primeiras
impostas
gundas

aos governantes

tor) "elas definiriam
gaçoes

~.

'!

]urldlCas' .

as obrigações

serão efetivamente
dos Estados

Na realldade,

3 -

no Estado de Direito

Os regimes
em particular,

do realista
Quando

simplesmente

(1)

políticos

e quando

o papel político

procuramos

compreender

obri

..-

(progra

mais ou menos

em geral e os ditos

pela sua estrutura

o au

onst1tulçoes

não podem ser caracterizados

se trata de analisar

tema jurídico

segundo
C

é uma tendência

direção.

nas se

antes que

todas as

forte numa ou noutra

cráticos

aplicadas;

autoritários

.

limitações

(leis) e ideológicas

O que pode distinguí-las

A Constituição

distinguir

e as

um ideal ou um disfarce

(2).

sao ao mesmo tempo normativas
mas).

deveremos

e as IlConstituições-programa"

os regulamentos,

(características
•

Duverger

demo

de um mo

constitucional.
tomado

pelo

sis

quais sao os va

veja-se aqui a célebre Constituição soviética de 1937 re
putada por alguns como Ha mais democrática do mundo".
talvez efetivamente o fosse, se nos limitarmos a um julga
mento a partir exclusivamente do aspecto jurídico-formal:

(2) ver Institutions
I introduction.

r

Politiques

et Droit Constitucionnel,

t.

10
lores que o animam,

que dão um sentido às regras

exame da constituição
e como prática
ganização

política

primeiramente
aceitáveis

num sistema

das

se revela

pelos atores;

o
tudo jurídico
da natureza

político

estudo da estrutura

dado de olhar a prática

de força

estudado:significativas
ou

implícitas,

enfim dos

'valores'ou

constitucional

- o

do Poder - e sempre

regime

das normas

or

~ "
(1)
pelas forças antagonlcas".

de estruturação

exegese

fundamental:"uma

das relações

significativas

acatadas

de qualquer

o

(como dado normativo

'regras do jogo' explícitas

das representaçoes

d ar.

vivida)

formal é sempre significativa

reais existentes

simples

no seu duplo papel

positivas,

político,

revelador

desde que ao lado da

constitucionais

política

esta

objetiva

nós tomemos
do regime

o

cui

a

estu

(2)

As Constituições
lisadas

segundo

fase será dada

democráticas

dois elementos:

à

separação

gras constitucionais

um critério

de poderes

sobre as outras

à

e

poderão

~

formal, onde a en

supremacia

normas

ana

ser

das

de direito,

re
e

um

-

as

critério material onde a preocupação maior será dirigida
""
-" eXlstentes f ace aos detentores do poder. (3)
1lmltaçoes

A -

A separaçao

Na sua origem
te política

de poderes:

concebida

como uma fórmula

capaz por ela mesma de evitar

dos postulados

fundamentais

(1) cf. J.L. Seurin,

da estrutura

Systêmes

Politiques

o arbítrio,
e do

da ar

como um

funcionamento

Comparés,

p. 100.

(2)

ilEm termos de direito constitucional, o reino da lei
es
crita se encontra fortemente abalado.
Ainda que inúmeros
juristas hesitem em reconhecê-Io é preciso admitir
que o
costume pode modificar ou mesmo abrogar disposições conti
das numa lei constitucional ... De modo que aquele que
se
contentasse em ler uma constituição escrita teria uma vi
são ~astante falsa de um regime político: com a pressão:
o costume vitorioso impõe no mais das vezes uma aplicação
do texto que em verdade constitui uma deformação!!.
(c f . Maurice Duverger, Les Constitutionsde France, p. 7)

(3)

esquema inspirado em J.L. Seurin
,.,'.#'
.,.. ..
ma S :a.Oc..~_lcc1l(;oea'i'

"

(citado acima)

com

alg~

11
.

-.

do regl~e
várias

(1)

democratlco

funções

autonomia

,a

distinção

do Estado em aparelhos

relativa,

abusiva

mãos de um único titular

do Poder

do autoritarismo)

não apresenta

entre a teoria

à

ao menos

çao entre os poderes
por várias

(hipótese

atualmente

dentro

reci~roco

do Estado

do

em

absolutismo,

o mesmo

interesse

dos regimes

politicos,

senão ao desin

da real importância

do Estado moderno.

da

distin

E tudo

isto

razões:

1 -

A separação

nica de afirmação
tes regimes

uma separação

Os exemplos

manece

o liberalismo

tre poderes,

político

apesar

diferen
do

sé

experiências
sem

da relativa

contudo

e o

execu
pe~

confusão

onde o bipartidarismo

en

realiza

e o parlamento(por

sem que o regime

burguesas

téc

são os da Suíça, onde

entre o executivo

majoritário)

(liberdades

viveram

clara entre o parlamento

e da Grã-Bretanha,

via do partido

os

e mesmo aqueles

como arbitrárias

mais conhecidos

uma união quase perfeita

como uma

mas se estudarmos

que certos Estados

caracterizar

tivo.

foi concebida

contemporâneos,

veremos

que não pOderíamos
estabelecer

de poderes

da liberdade;

políticos

culo passado,

blicas

das funções

e o fato levaram

reavaliação

dotados de uma

um controle

Pouco a pouco a evolução

a confrontação
teresse

(poderes)

de modo a permitir

e a evitar a concentração

que outrora.

mais ou menos clara das

bem entendido)

de liberdades

pú

seja posto em que~

tão.

Contrário
ção de poderes

não exclui a hipótese

ou oligárquico.

A repressão

com o que seguidamente
regime

senso, pode-se

de distinções

tome a direção
importância

e independência

tingue passando

pode - em

formal

contradição

entre poderes

social, os mesmos

poderes.

Neste caso,

perde muito

e o executivo

interesses,

ser quase que exclusivamente
p-ssoais

de um

circunstâncias

do Estado.

visto que o parlamento

cas e as rivalidades

arbitrário

entre

ou fruto das

de todos os poderes

mesma composição

de um governo

separa

basta que um único grupo ou cla~

de direito

e a independência

sua dignidade,

que a

se ouve - ter lugar mesmo dentro

Para que isto possa suceder,
se social, por razões

política

afirmar

ou partidárias

a
da

terão

a

o que os

dis

as funções

técni

entre os

homens

(1) ver a este respeito o artigo 16 da IiDeclaração de
Direi
tos do Homem e do Cidadãol1 (1789):
"Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é as
segurada, nem a separação dos poderes determinada não tem
Cons t tud çâo ".
í

que os compoem.
Poderemos

afirmar

res adquire

uma significação

legislativo

têm interesses

te momento

à distinção

distinções

de origem

aparências

de equilíbrio,

mais ou menos

política.

de dominação,

unidade

e a funcionalidade

poderes

toda especial

jurídico-formal

posição

rão no pólo

(política

que a separação

diversificados.

e

Nes

acrescentar
apesar

um dos poderes

das

toma

uma

sobre os outros.

A

do poder institucional

e juridicamente)

pod~

executivo

poderemos

de preponderância

estruturar-se~ão

quando

Nesta hipótese,

em verdade

entre

se encontra

dominante,

os

outros

como forças

de resistência

ao

poder

acrescentar

aqui a contribuição

dominante.

Ê preciso

a sociologia
co quando

política

ela assimila

ao funcionamento
adotado

trouxe

a separação

dos partidos

(representação

de partidos

políticos

ao direito

dos poderes

políticos:

majoritária
existentes

nante, bipartidarismo)

(partido único,

e mesmo o estatuto

constitucional

as (as agremiações

ditas

das organizações

"extremistasIV

gais), todos estes dados se refletem
do poder político

o número

partido

a disciplina

(flexível

ou

domi
inte

rígida)
partidári

são - ou não sao na estrutura

e

eleitoral

ou proporcional),

são submetidos

clássi

à estrutura

o sistema

multipartidarismo),

rior a que seus membros

namento

constitucional

que

le

e no funcio

no Estado. (1)

(1) "0 grau
e separação dos poderes depende muito ma i s do sis
tema
e partidos que das disposi~ões previstas pelas Cons
tituições. Deste modo o partido unico instaura uma concen
tração de poderes bastante estreita,
mesrrose os textos ofl
ciais estabeleçam oficialmente uma separação maí.s ou menos
acentuada: o partido cimenta fortemente uns aos outrosden
tre os órgãos goverrnrnentais.Seu papel não é diferentenum
sis
tema pluripartidário,
mas apenas menos acentuado. A riva
lidade dos-partidos enfraquece os laços que cada um pode
ria estabelecer entre o Parlamento e o Governo: a separa
ção constitucional dos poderes encontra uma certa
eficã
cí.a ; ela pode mesmo se revestir de uma certa separação par
tidária que vem da especializaçãode cada partido em urnafunção de
terminada.
O 'two Parties system' e o multipartidarismo
conduzem neste momento a resultados radicalmente
diferen
tes. A influência
dos partidos sobre a separaçãode poderes nãõ
depende apenas do número de partidos, mas também da
sua
estrutura interna e mesmo das suas respectivas dimensões:
uma armadura fraca e descentralizada reforça geralmente a
separação, salvo casos excepcionais; as mudanças de maio
ria podem modificá-Ia profundamente em certas
circunstân
cias.
Cada um desses fatores age de um modo
diferente
num regime parlamentar, num regime presidencial ou num re
gime de assembléia.
A separação real dos poderes é, pois:
o resultadode urnacanbinaçãoentre o sistema de partidos e o qua
dro consti t uc Lone L'", (MauriceDuverger, Les Partis Poli tiques-;
p. 432).
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Poderemos
dú estreita
ciação

acrescentar

da separação

equivocada

que uma análise

de poderes

do funcionamento

pode conduzir

do Estado.

ginal entre o exe cuti.vo , o legislativo
mo base uma distinção
Estado: uma função
das normas gerais
tas normas

técnica

editadas

todos os poderes

temente)

as funções

A crítica

exercem

e politicólogos

(o executivo,

sempenhar

ao menos
trutura

na

elaboração
onde

es

jurisdicio

concreta

executivas

das

re

governa

e

eviden

jurisdicionais.

lifunções

Inúme
governa

entais '".Uma estrutura
o parlamento,

polI

etc.) pode

de

Por outro lado, as funções

g~

das normas~

das normas)

diferente

está correta.

têm confundido

funções.

(a decisão

a adjudicação

do

(com graus diferentes

a burocracia,

diferentes

vernamentais

funções

se apresentam

neste particular

entais" com "estruturas
tica

co

e uma função

as coisas

legiferantes,

funcionalista

ros juristas

bem

executiva

na aplicação

orl

seriam resolvidos.

Em verdade,
mente:

uma função

seriam aplicadas

nal onde os casos conflituados
gras de direito

e o judiciário

que consistiria

e impessoais,

a uma apre

A distinção

entre as diferentes

legiferante

demasia

a aplicação

- nos sistemas

das

normas

políticos

modernos

- raramente

são esgotadas a partir de uma única
(1)
.
governamental
. Tomemos o executlVO: e o poder

carregado

de administrar

finição

neste sentido

tífica.

O executivo

(em qualquer

jetos de lei.

da atividade

Atualmente

prerrogativas

bém funções

de reconhecida
indulto,

pOderíamos

chamar

ao chefe de governo

por exemplo,

de
cien

faz muito
Ele

pela sanção e
numa

impossível
participa

judiciárias,

se o exe
e
legif~
- e

ele

ele tem

tam

como a faculd~

do exercício

ou a realização

o

pr~

de instrumentos

legislativa,

pa~

prerroga

mesmo perguntar

Se o executivo

- da atividade

que pOderíamos

en

de enviar ao parlamento

tais que seria virtualmente

ativamente

do que

do termo.

que se constitui

no mais das vezes,

rar sem a sua colaboração.
participa

estrito

es

Mas uma

político)

legislativa

pela possibilidade

cutivo não disporia,

sistema

no sentido

veto, pelo poder regulamentar
tiva própria,

do Estado.

seria muito mais didática

mais do que administrar
ticipa diretamente

os negócios

e

do direito

de inquéritos

de

adminis

trativos.

O legislativo,
a "votar as leisil•

pelo seu turno,

Ele tem atribuições

não se

claramente

limita

administra

(1) a este propósito consultar Gabriel Almond & G. Binghan
wel, Uma Teoria de política Comparada, capo 6.

Po

o legislativo,
"votar as leis".

Ele tem atribuições

vas (a aprovação
da nomeqção
julgamento
de.

do orçamento,

de embaixadores,

O órgão jUdiciário,

constitucionalidade

dos tratados

nos crimes

quando

de

como

o

responsabilid~

dá a interpretação

da lei

p~

e se o controle

das leis lhe for atribuído,

ou do executivo

administrat!

internacionais,

..
-.
(1)
da ]urlsprudencla

pode se desenvolver

gislativo

claramente

etc.), ou jurisdicionais

do chefe de governo

. Lar
de "1 egls
ar " atraves

ciário

pelo seu turno, nao se limita a

o poder

de' um modo tal que os atos
serão quase sempre

da

jud~
do

tocados

le

pelas

suas dec isõe s .

A separação
da de um modo estático
abandono

dadeiramente
ta teoria

e idependentes

O abandono

num exagero.

de redefinição

da um dos poderes,

Isto equivaleria

distintos

política?

constituir-se-ia

cer uma espécie

nao pode ser vislumbra

ou tradicional.

da idéia de poderes

jeto de investigação
tamente

dos poderes

como ob

puro e simples

Melhor

das funções

o que conduziria

ao

seria

estabele

específicas

à modificação

de

(abandono

aqui voluntariamente

tado do Governo

de Locke)

em Montesquieu

mas nao ver

o Segundo

não apenas

para a organização

bretudo

como uma teoria da liberdade.

Não é por acaso que

célebre

capítulo

da Inglaterra

sobre a Constituição

locado no décimo-primeiro
autor fala da liberdade
A liberdade

burguês)

política

realcionada
promover

com

co

agtrvés

canal intermediário

o

a Constitui

não apenas

um arranjo

de modo que a nobreza

das lutas sociais

esta

o

das Leis onde

a

social

de canais

real, um alto parlamento

enquanto

uma

do Estado, mas so

no caso significava

se manifestasse

(um executivo

za e o "povo" dentro

(1)

política

como sobretudo

onde a luta de classes

hegemonia

livro do Espírito

política

fastar o arbítrio

baixo parlamento

da ordem interna

Tra-

como

fórmula

titucionais

ca

à negação da teoria da separação dos poderes. E~

surge

ção.

ce~

ins

nobre e um

obtivesse

a

entre a reale

institucionalizadas(?J

Não há como deixar de fazer alusão à questão, não de to
do acadêmico, se a jurisprudência é ou não uma fonte
le
gislativa. Dentro de um ângulo da pureza jurídica
pode~
-se admitir que a lei "previu a tudoTi e de que não cabe
ao magistrado a modificação ou o acréscimo à ordem
juri
dica estabelecida.
Uma observação, mesmo
superficial,
do direito moderno - mesmo do ci r-e to
"pr-Lvado " - denons
trará sem surpresas que o juiz não apenas inova como ate
modifica lIcontra legem" a legislação existente
(vide H.
Levy Bruhl, Sociologie du Droit).
í

(2)

A este respeito ver Lous Althusser,
Politique et l'Histoire.

Montesquieu~

la

Se o executivo
mental

da crítica

ao legislativo

da oposição.

mais ou menos aberta

mínimas

jUdiciário

pela preocupação
dependência
se apresenta
um elemento

primordial

cas e dos direitos

do conceito

larga,

de vista pOlítico,

seja

mentos

fundamentais

terços

emocracias

poderíamos

examinar

nos

lim!

uma

en
maio

por escrito
estabilidade
destes

positivo

ele

na

(exigência

por exemplo,

constitucionais)

fi

o grau de libera

(a estabilidade)

da maioria

a

pro

de

dois

segunda

garantiria

a

le

e dos atos do executivo.

entretanto,

se mostra malS compl~

- na atualidade

de !lfetichismo constitucional

se

mas na

A partir

A primeira

do parlamento

a

ponto

do poder

a solenizar

constitucional,

vis

constitucional

pelo direito

poderíamos

A realidade,

espécie

impor

pela lei fundamental.

e a lhes atribuir

das regras

Dificilmente

nos

seja de um

liberais,

a tendência

da tirania

das decisões

juríd~

pressuporia

constitucionais,

da supremacla

político.

para a revisão

(a superioridade

xa.

às demais;

fixadas

concebidas

de protegê-los,
as mi~~rias

galidade

de direito

(rigidez constitucional).

lismo de um regime
tegeria

nas

modernos,

e das técnicas

nalidade

públi

lhe dava uma

as bases de exercício

previamente

não apenas

toda especial

como

constitucional

liberal

das regras

Por influência

estas regras

i~

constitucional:

em volta dos dogmas

ria dos Estados

a

e um ponto de vista normativo,

por~ue

tes e nas condições

contraremos

porque

das liberdades

de supremacia

de uma norma superior

estabeleceriam

do

Não simplesmente

sobre as conseqilências

A filosofia

to que toda a hierarquia
existência

mi

o papel

poder governamental)

para a proteção

A supremacla

fundamental.

tância muito

às

(mesmo se ela ê relativa)

judiciária

A interr gação

parece

sem

individuais.

B -

cas e políticas

e

e para poder

mas sobretudo

(em face ao crescente

ao

ao poder

devem assegurar

mais larga.

com a legalidade,

da autoridade

de acesso

De um outro ângulo,

toma uma importância

devem

deve haver

para a sobrevivência

uma ação política.

governa

de controle

e sobretudo

Por fim, as instituições

as condições

conduzir

a possibilidade

da ação governamental,

pre uma possibilidade

norias

da função

(no seu sentido mais largo) as instituições

menos assegurar
•

atual dispõe
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to de boa parte dos constitucionalistas

- conceber

que marcou
clássicos.

o

esta

pensamen
É bem ver

dade que a vida política
titucional

dos Estados

o mesmo respeito

e a superioridade
te dista~tes

dicos que como realidade
tas constituições
egra,

que lhes permitir

mudanças

da comunidade
cias:

e constituiriam
grupo social
damentais
ria vários

normas

ou ]u

conseq,~'';n
o

fun

brotariam

às demais regras

de

se
direito

e de coesão

nestes preceitos

do

as normas

fun

Esta superioridade

a obediência

te

a coerência

na medida

e

em

que

aos princlplos

cons

a crença que a estabilidade
fundamentalmente

e os fins

constitucionais

da ordem estatal

da estrita

política

do

aplicação

Es

destas

constitucionais.
Em verdade,

re apenas da Constituição
(mesmo que as técnicas
pel importante
estabilidade

política:

•

11

seu ]ogo.
conceder

(1)

política

da rigidez

mas a própria

aplicação

Mas a preocupaçao

à lei fundamental

tenham um p~

permanência

da

e SOClalS
.

com o reallsmo

e às práticas

-.

nao

lmpe e de

de arranjo

cf. André Mathiot, Le Pouvoir Exécutif
craties de l'Occident, p. 104.

o

Sonstituição

ele não pode ser negligenciado.

é antes de mais nada um mecanismo

ao

d

constitucionais
pela

da

atuam

não pode opor-se

Se o papel desempenhado

não é sempre decisivo,

decor

é que são dependentes

constitucional
-

nao

constitucional

positivos

"as forças políticas

e a rigidBz

seu justo mérito.

tituição

nem mesmo

a desempenhar),

e sua efetiva

constantemente

a estabilidade

e procedimentos

Constituição

(1)

mes

supremos,

a fonte de onde

entre os quais o de manter

ela imporia à lei ordinária

tado decorreria

o

do fato de

representariam

de coletividade).

a pureza dos fundamentos

2)

decorre

de estabilidade

(que encontraria

titucionais;

via costume

tirar duas

As regras

superiores

um element~

efeitos,

ou aquelas que,

o ordenamento

Daí, poderíamos

de direito.

de conduta

flexibilidade,

aos princípios

e caracterizam

de toda a ordem jurídica,

riam hierarquicamente

em

constitucional

faz alusão

estatal.

as demais regras

longo tempo, mas,

admitiram,

1) estas normas constitucionais

damento

cer

por vezes radicais.

que toda a Constituição
que determinam

também

jurí

que

às mudanças,

A supremacia
aqueles

durante

a letra original,

risprudência,

É verdade

de uma suficiente

adaptar-se

em grande ~

antes como princípios

política.

dotadas

lhe dava; a rigidez

permaneceram

válidas

permaneceram

eram aquelas

mo conserv~~do

que a dourina

das constituições

da realidade,

nao teve pela norma con~

dans les

A Cons
da vida

Demo-

política

e este mecanismo

apoio suficientemente
ticos.

modo,

largo diante

A Constituição

um castelo

permanece

de cartas

válido

dos principais

é seguramente
colocado

lhe é necessária

se dispuser

qualquer

de

um

atores

poli

coisa além

de

sobre uma mesa~ mas, de qualquer

uma base suficientemente

sólida

para

que ela possa sobreviver.

C -

o
suficiente
preciso

A limitação

critério

dos detentores

formal que propusemos

para a caracterização

acrescentar

que detém o Poder,

limitação

material:

to, esta soberania
gia oficial
letividade

proclamada

detém o exercício

encontratemos

momento

por muitos1

da soberania

tade dos governados

sociais

o grupo dos

a adequação

conforme

um estatuto

cer os meios

mitam ao conjunto

governa~

de

estabele

a livre

é a

manl
von

conseqllê~

misturadas

e que deve ser

de acesso

dos cidadães

que

dos governantes.

(a Constituição)

legítimos

ser

mútua entre a

na qual se encontram

e os indivíduos,

O poder,

como um ser único,

O acesso ao poder, entretanto,
madas

co

da coletividade,

que permitirão

e a vontade

cia de uma concorrência

quando a

Daí a necessidade

popular,

ideolo

necessariamente

vislumbrar

constitucionais

popu

Entretan

do poder.

deverá

distinção:

tes e o grupo dos governados.
festação

políti

e na

de realidade

Dentro

pOderíamos

uma primeira

cer instituições

segundo os

da vontade

nos textos

e o controle

por um grupo restrito.

num primeiro

é

daqueles

dos regimes

a colocação

somente obtém um mínimo

se pode ser controlado
exercido

estudar

e a fonte do poder político.

popular

é

dos governos.

democráticos

lar como o fundamento

a limitação

que poderemos

É uma das características

roclamam

aClma nao

da ordem constitucional,

um critério

modos de ação e de designação

cos que se

do poder:

as c~

estabelecida

onde poderemos

reconhe

ao poder e as formas que pe~

a escolha

daqueles

que os

go

vernam.
Em todo este raciocínio
estreita

entre a vontade

Daí o princípio

do grupo e a seleção

do governo

dade para o exercício

eletivo,

do governo

do poder está exprimida

que lhe é dada pela maioria
tretanto,

existe uma

não é suficiente

da naçao.
para definir

correlação

dos

governantes.

cuja
pela

O critério
o governo

legitimi
confiança

eletivo,
d~~ático.

e~

ESte supoe que as eleições

impliquem

der que seja suf :cientemente
tor - poderá participar

,

uma competição

larga, na qual o cidadão

como um organizador

tal modo que o resultado

do processo

devem oferecer

tal modo que este possa encontrar
apresentados

as soluções

seja

pela maioria.

ao cidadão

uma escolha

nos homens

que acredita

- o elei

e um árbitro

eleitoral

mente aquele que tiver sido desejado
as eleições

para o p~

efetiva
Para

isto

alargada,de

e nos

as mais

de

programas

sábias e

racio

nais.

Dois aspectos
a técnica

utilizada

tidos políticos.

têm aqui uma importância

pelo sistema

eleitoral

Mas as soluções

eleitoral

somente podem adquirir

eleitoral

puder exprimir-se

e a ação dos

apresentadas

pelo

plena validade

livremente,

capital:

com

pa~

direito

se o

corpo

independência

Este deve estar s uf i.c i.errt eme.vte esclarecido

autoridade.
propósito

dos programas

evidência

a epocct da eleição.

e dos homens

políticos

a

que estão

Donde a importância

dos

em
parti

dos políticos

que se apresentam

como fatores

vida política

e que testemunham

a maior ou menor abertura

regime

e

político

face à oposição.

co o o anel de uma cadeia

de animação

Os partidos

ligando

políticos

o Poder e o cidadão

da
do
agem

(a

mas

sa de eleitores).

À designação

dos governantes

de um modo que se

à vontade da maioria, poderíamos acrescentar
as
limitações propostas pela ordem jurídica à ação dos governa~
Ja conforme
teso

Se o governo

representa

ria pode impor seus pontos
do Estado,
lei.

dentro

É o respeito

das fronteiras

social,

da legalidade

formas sócio-econômicas
conteúdo
sobretudo

o respeito

base das instituições
a sua legitimidade

à

O respeito
estrutura

também que a ação da autoridade
nos limites propostos

nição puramente

re

exigem mudanças

no

é também

e

que está

donde os governantes
Isto

na

recebem
significa

se situa nos casos

e

pela lei.

O princípio
ve ser confundido

estabelecer

constitucional

pública

co
mu

à legalidade

e as suas competências.

Es

num tempo de

necessariamente

políticas

pela

não pode servir

Governar,

que seguidamente

da legislação.

negócios

na ação dos governantes.

da legalidade

significa

dos

esta maio

que lhe são outorgadas

para o conservantismo.

tabilidade

da maioria,

de vista na condução

tá bem claro que o respeito
mo escusa

a decisão

da legalidade

com o legalismo

aqui invocado

ou o juridicismo.

formal pode tornar-se

nao de

Uma

um álibi cômodo ao

defi
ar

19
bl trio.

O conteúdo

da lei tem uma importância

to a sua realização.
toridade

nacional),

(submissão

Ela é o resultado

as mais variadas

e participante

(jurídico

(jurídicos,

de um concurso
polícos

a mais importan~e
da opinião

consciência

e político)

realizado.

dos homens

da

A legitimi

colocada

que estão

ã

sob

a

testa

de circunstâncias

e mesmo econômicos),

de todas a vigilância

pública.

da au

do ato ao direi

do ato à

não pode ser evidentemente

ou o gênio político

do certamente

(submissão

possa ser efetivamente

dade aqui proposta
dependência

legítimo

legal

de modo que o controle

açao do governo

do poder.

Daí a razão pela qual o ecercício

deve ser não apenas

to), mas sobretudo

tão grande qu~

se~

atenta

