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RESUMO 

O Direito é fenômeno social formado por normas reguladoras da conduta humana. Emana do Estado 

e se divide em público e privado, onde o primeiro é formado por normas de ordem pública e o 

segundo por normas que permitem disposição entre as partes. Na aplicação do Direito Público, o 

Estado analisará quais às situações em que intervirá, não deixando aos contendores a resolução do 

conflito. Hodiernamente, o que se vê é a prevalência de normas de Direito Privado, em detrimento do 

Direito Público, o que gera um conflito no que diz respeito à soberania estatal, já que normas de 

cunho público, especialmente, normas de Direito Público e Internacional, deixam de ser aplicadas 

para satisfazer interesses privados, individuais. O presente estudo visa analisar o problema do 

Estado soberano na atualidade, tendo em vista que com a prevalência do Direito Privado, o modelo 

clássico de Estado soberano e democrático torna-se inviável e, consequentemente, o exercício do 

Direito Público. 
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ABSTRACT 

The law is a social phenomenon comprised of regulatory rules of human conduct. Emanates from the 

State and is divided into public and private, where the first consists of rules of public order and the 

second by rules that allow guests between the parties. In the application of Public Law, the State will 

examine the situations in which they intervene, leaving no contenders to the resolution of the conflict. 

Our times, what you see is the prevalence of private law rules to the detriment of public law, which 

creates a conflict in regard to state sovereignty, since the public rules, especially rules of International 

Public Law and leave to be applied to satisfy private interests, individual. This study aims to analyze 

the problem of the sovereign state at the present time, considering that with the prevalence of private 

law, the classical model of sovereign and democratic state is not feasible and therefore the exercise of 

public law. 
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1. INTRODUÇÃO 

É o Direito “fenômeno histórico-cultural, realidade ordenada, ou 

ordenação normativa da conduta segundo uma conexão de sentido” (AFONSO 

DA SILVA, 2002, p. 33). Tem-se aqui uma concepção que apresenta o fenômeno 

jurídico como um emaranhado de normas regulador da conduta humana, dentro 



de um contexto social (Ubi societas, ibi ius – onde há sociedade, há o direito). 

Desse conceito, pode-se rememorar a divisão clássica da teoria do Direito que 

reparte a ciência1 do Direito em público e privado. Aquele, formado por normas de 

ordem pública, cogentes, a norma agendi. Este, precipuamente, formatado pelas 

normas dispositivas, faculta agendi, que permitem disposição entre as partes. 

FERRAZ JÚNIOR (2001, pp. 130-131), ensina que: 

A grande dicotomia direito público e privado remonta ao Direito Romano. 
Sua base é um famoso trecho de Ulpiano (Digesto, 1.1.12): “Publicum jus 
est quod ad statum rei romanae spectat, privatum, quod ad singulorum 
utilitatem.” (O direito público diz respeito ao estado da coisa romana, à polis 
ou civitas, o privado à utilidade dos particulares.). (grifos do autor) 

O Direito Público, comportado em cada um dos Estados do globo 

terrestre, tem suas normas específicas e balizadas conforme leis internas (direito 

público interno) e tratados de direito internacional (direito público internacional), 

regulamentando a vida dos indivíduos por meio de normas jurídicas que não 

permitem acordos entre os que participam de sua intervenção. É direito que, dada 

sua importância para os participantes daquela sociedade, não pode servir a uns 

em detrimento de outros. Cuida de questões referentes à organização e 

funcionamento do Estado e de situações onde haja necessidade da prevalência 

do interesse público sobre o privado. O Estado, detentor das normas de direito, 

analisa quais às situações em que precisa intervir diretamente, não deixando às 

partes ou aos contendores a resolução do conflito, impondo a norma e exigindo 

seu estrito cumprimento. 

Dessa maneira se institucionalizou o Estado, interventor e criador das 

normas regulamentadoras da sociedade que, em situações de relevo social, 

procura deixar seus súditos sob a égide de seu poder, uno e indivisível. 

A homogeneidade da esfera pública só pode ser garantida, então, como um 
conjunto – a sociedade – que se opõe a outro conjunto de um só elemento 
– o indivíduo – que caracterizará a esfera privada. Como, porém, a esfera 
privada também é social, a diferença entre ambas exigirá um elemento 
caracterizador novo, capaz de conformar o que é público e o que é privado. 
Esse elemento novo é um artifício, um ente artificial, como os produtos do 
trabalho, do fazer humano: o Estado. Nesse sentido, Hobbes nos irá falar 
do Estado-Leviatã, como um corpo artificial que encarna o social e 
possibilita a convivência dos indivíduos. Juridicamente, o Estado, um 

                                                 
1
 Ciência do Direito entendida como o estudo da teoria dos institutos jurídicos. O Direito estatal, que 

depende da realidade social de cada ordenamento jurídico deve ser interpretado como prudência, 
formadora da jurisprudência (aquilo que entendem os jurisconsultos sobre os casos esboçados por 
toda a sociedade e que devem ser regulados pelas normas) e não como ciência pautada em 
verdades experimentadas. 



verdadeiro organismo (burocrático) de funções, um ente abstrato, produto 
do agir político transformado em fazer, guarda perante os indivíduos uma 
relação de comando supremo: a soberania. O direito, explicado pela 
soberania, torna-se comando, relação de autoridade no sentido de poder. A 
distinção entre o poder soberano e sua esfera e poder dos indivíduos em 
suas relações marca, assim, a distinção entre a esfera pública e a privada 
e, por conseguinte, entre direito público e privado. (FERRAZ JÚNIOR, 2001, 
p. 133) 

O Estado, soberano, é o ideal a prevalecer dentro de um contexto 

clássico e que possibilita a implementação da correta soberania e o exercício do 

direito público, seja interno ou internacional. Um dos grandes problemas 

vivenciados pela sociedade moderna se refere ao modo como o direito público, 

em especial o direito público internacional vem se consolidando frente à 

sociedade. 

 

2. O PROBLEMA DA CONSTRUÇÃO DE UMA DEMOCRACIA SEM 

ESTADO 

Há um vazio, atualmente, na esfera de direito público, permitindo a 

prevalência de normas de direito privado (individuais) sobre normas fundamentais 

ao desenvolvimento da democracia e preponderância da soberania, o que se vê 

manifestada “no deslocamento de porções crescentes de poderes e funções 

públicas, tradicionalmente reservadas aos Estados, para fora de suas fronteiras 

nacionais” (ATIENZA; FERRAJOLI, 2005, pp. 109-110, tradução nossa). 

Isto se reflete cada vez mais no modo das relações entre os Estados. Há 

prevalência dos interesses privados, muitas vezes decididos em gabinetes de 

grandes empresas multinacionais. Há hegemonia dos países ricos do globo sobre 

os pobres, onde estes se subsumem a decisões que só dizem respeito ao 

crescimento e desenvolvimento daqueles. Esses são os típicos exemplos da 

forma como o mundo moderno trabalha com suas normas de direito, sejam 

internas ou externas. Não raras vezes é possível ouvir a expressão: “o direito 

existe para os que podem pagar”. Típico raciocínio, bastante simples de se 

perceber, que os interesses de uma minoria, privilegiada, estão sobrepostos às 

necessidades de uma maioria desolada. A concentração de renda e a má 

distribuição dos recursos é a luta privada (dos indivíduos ricos contra os pobres) e 

pública (das grandes potências mundiais em face dos países subdesenvolvidos) 

vivenciada. 



Esta situação cria cada vez mais uma relação de dependência entre os 

Estados. O ideal estatal do século XX, de independência e autodeterminação dos 

povos, é ceifado. Cada vez mais se verifica um estado de dependência 

econômica dos menos favorecidos em relação aos mais abastados. Com isto 

“desapareceu o nexo democracia/povo e poderes de decisão/Estado de Direito, 

tradicionalmente mediado pela representação e pelo primado da lei que dão 

origem à lei”. (ATIENZA; FERRAJOLI, 2005, pp. 110-111, tradução nossa). 

A consequência desta problematização é o déficit democrático que os 

Estados passam a sofrer tendo em vista, dada à larga implementação do modelo 

de “Estado Democrático de Direito” na grande parcela dos Estados atuais, que às 

decisões passam a ser tomadas por uma minoria, desvirtuando o “governo do 

povo, para o povo, pelo povo; ‘governo que jamais perecerá sobre a face da 

Terra’”. (“Lincoln’s Address at Gettysburg” apud BONAVIDES, 2000, p. 262). 

A democracia se exerce, na modernidade, pelo direito ao voto, ao sufrágio 

universal, onde se escolherão os representantes do povo para a atuação 

governamental (democracia indireta), exigência dos Estados modernos dada à 

vastidão geográfica dos seus territórios que não permitem o exercício direto da 

democracia como o realizado nas Ágoras gregas. Cidadão, assim, será aquele 

que vota, concepção jurídica que restringe à cidadania ao direito ao voto. Seria 

este o verdadeiro exercício da cidadania? É esta a participação na vida política? 

Com certeza não. O simples comparecimento do indivíduo às urnas em data pré-

estabelecida para ali confiar às decisões de cunho político a terceiros não forma o 

verdadeiro cidadão. Este é um dos paradigmas que o mundo moderno precisa se 

desvincular: o de que a representativa dos eleitos não reflete na vontade dos 

eleitores (cidadãos). 

[...] o princípio da representação não tem sido atendido pelo esvaziamento 
da relação entre poder político e povo; do fato, em outras palavras, de que 
as decisões relevantes não competem mais aos poderes estatais mas sim a 
poderes supra-estatais, a poderes de outros Estados ou, pior ainda, aos 
poderes econômicos do mercado: em todos os casos existem poderes 
subtraídos a qualquer – ainda que seja distante e indireto – controle 
popular. Segundo o esquema tradicional, os representantes deveriam 
coincidir com os governados e os governantes com os representados, 
porém isso não é mais verdade. [...]. (ATIENZA; FERRAJOLI, 2005, p. 113, 
tradução nossa). 

Assim, as regras que deveriam refletir a vontade popular são objetos de 

deliberação e superposição de poucos, geratriz da crise moderna do Estado 



democrático2. Resultado da crise da democracia é a falta de intervenção estatal – 

no sentido de ente artificial detentor do poder soberano – sobre as decisões 

políticas adotadas. O mercado, a economia e os interesses privados passam a 

gerir os caminhos que deverão ser adotados no Estado. As empresas obrigam os 

Estados a implementar políticas fiscais e tributárias benéficas aos seus 

interesses, sob pena de não se constituírem no país. Os Estados, voltados a essa 

economia global, disputam o ingresso das empresas em seus territórios. Ganha a 

“licitação” o Estado que oferecer às taxas de tributações mais vantajosas 

financeiramente. Houve uma inversão do papel social do Estado: de ente 

soberano, detentor do poder, passou a ser máquina movimentada pela economia 

de mercado, não podendo fazer valer suas regras de Direito em face de 

esmagador poder financeiro. 

Com isto, é preciso revisar a democracia do mundo atual, de modo que o 

vazio de direito público seja preenchido por uma estrutura político-normativa que 

garanta a observância das regras fundamentais dos modelos de Estado 

Democrático de Direito. É necessário repensar a ordem internacional, que afeta o 

desenvolvimento interno dos países e implementou uma situação de anomia e de 

falta “de limites e de vínculos que garantam a paz e os direitos humanos diante de 

novos poderes transnacionais, tanto públicos quanto privados, que destronaram 

os velhos poderes estatais ou que perderam o seu papel de governo e de 

controle”. (ATIENZA; FERRAJOLI, 2005, p. 117, tradução nossa). 

O que se verifica no quadro atual é a prevalência da lei do mais forte, o 

direito privado em primazia ao público. 

O vazio de direito público torna-se um grande problema no ordenamento 

jurídico nacional e internacional, já que a sociedade poderá perder o controle das 

guerras, da violência e de terrorismos, o que colocará em risco às democracias 

existentes.  

Devemos de fato perguntarmo-nos se é realista a aspiração à paz e à 
segurança em um mundo no qual 800 milhões de pessoas, quer dizer, uma 
sexta parte da população possui cinco sextas partes da riqueza mundial; no 

                                                 
2
 Aqui é possível se verificar a formação da corrente do pluralismo jurídico, haja vista a concretização 

no Estado Moderno – reflexo da economia global – de uma situação crítica na esfera jurídica em que 
modos alternativos de resolução de conflitos começaram a substituir o modelo tradicional (o 
jurisdicional). A prevalência dos interesses de poucos em detrimento aos da maioria passou a exigir 
uma reforma do Poder Judiciário que, ainda não implementada, deu vazão ao nascimento de 
institutos deslocados da sistemática tradicional de implementação da justiça e resolução de conflitos. 



qual menos de 300 multimilionários são mais ricos do que a metade da 
população mundial, ou seja, mais do que 3 bilhões de pessoas; no qual a 
diferença entre a riqueza dos países mais pobres e a dos mais ricos, que 
era de 1 para 3 em 1820 e de 1 para 11 em 1913, se converteu em 1 para 
72 em 1992. (ATIENZA; FERRAJOLI, 2005, pp. 121-122, tradução nossa). 

 

3. CONCLUSÃO 

É preocupante o quadro apresentado. Reflexo desenfreado da 

globalização em face da ausência de uma esfera de direito público internacional 

capaz de impor freios à desolada desigualdade social e econômica que assola a 

sociedade. O desafio, atualmente, é o de implantar uma esfera pública de caráter 

mundial. 

Para tanto, é necessário que às autoridades públicas (inerentes a todas 

às funções estatais) adquiram consciência da necessidade de criar garantias 

inovadoras, em caráter internacional, de modo que se possa enfrentar às mazelas 

sociais atuais com igualdade e legalidade, permitindo assim que a soberania seja 

exercida dentro de seu modelo clássico, bem como, se implemente uma 

democracia em que verdadeiramente prevaleçam os interesses da sociedade, 

não o de uma minoria economicamente poderosa. 
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