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CONTRA O DIREITO DO ESTADO:
A FORMAÇÃO DO ESTADO DE
DIREITO E SUA LEGITIMAÇÃO PELA
NORMA FUNDAMENTAL
Diogo Valério Félix1
Poliana Caroline2

RESUMO
A Norma fundamental (Grundnorm) proposta na Teoria Pura do Direito,
apresentada a partir do dualismo entre o ser (sein) e dever ser (sollen  LGHQWLÀFD
não só o sentido de um ato de vontade, mas também como conteúdo de sentido, ou
seja, o conteúdo de um ato de pensamento, um juízo acometido de exigibilidade,
QDPHGLGDHPTXHDQRUPDFDUUHJDFRQVLJRDVLJQLÀFDomRGHTXHDOJRGHYHVHURX
acontecer, marcada, inclusive, como uma prescrição coativa, apresentando-se como
a regra (forma) básica de acordo com a qual devem ser criadas as normas do sistema,
distinguindo-se, portando, da Constituição Federal, que encontra fundamento na
Norma Fundamental. A soberania, debatida por Carl Schmitt e pela teoria do Estado
liberal de direito, encontra limites na Norma Fundamental, enquanto resultado dos
efeitos decorrentes do pacto originário, vinculando, desta forma, a atividade da comunidade internacional. Assim, a formação, aplicação e suspensão da ordem jurídica, encontra fundamento e validade em um sentido normativo, revelando a relação
normativa entre os juízo subjetivos da decisão, e a validade objetiva da própria decisão que forma, aplica e suspende a ordem jurídica enquanto exercício da soberania.
PALAVRAS-CHAVE
Norma Fundamental; Soberania; Estado de Exceção; Direito do Estado;
Estado de Direito.
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,1752'8d®2
e LQGLVFXWtYHO TXH +DQV .HOVHQ IRL XP GRV PDLRUHV ÀOyVRIRV GR GLUHLWR
do século XX, grande contemporâneo do juspositivismo, que mudou a forma de se
pensar o Direito, aderido por alguns e criticado por outros. Mas que com sua grande genialidade perpetuou seu pensamento até os dias de hoje. E com base em sua
teoria é que o presente trabalho irá ser desenvolvido, já que a Norma Fundamental
(Grundnorm) é a grande causa de sua teoria, ou melhor convencionada, como Teoria
Pura do Direito, é o instrumento regulador do Direito, que tem como objetivo coloFDUHPKDUPRQLDDVUHODo}HVHQWUHRVSDtVHVGDFRPXQLGDGHLQWHUQDFLRQDO
(PFRQWUDSDUWLGDRSUHVHQWHWUDEDOKRWHPSRUÀQDOLGDGHDQDOLVDUDUHODção entre o exercício da soberania dos Estados e a Norma Fundamental, em oposição
jDQiOLVHVXSHUÀFLDOGDyWLFDGH&DUO6FKPLWWSRUVXDIDPRVDIUDVHGHTXHR´VREHrano é aquele que decide sobre o Estado de exceção”. Carl Schmitt teve incontáveis
SROrPLFDV FRP LQWHOHFWXDLV GH VXD pSRFD VHQGR +DQV .HOVHQ XP GHOHV DEULQGR
LQFOXVLYHXPGLiORJRDEHUWRHPVHXVWH[WRVGHÀORVRÀDMXUtGLFDHÀORVRÀDSROtWLFD
Cumpre desde já destacar, que o presente trabalho não pretende esgotar
qualquer dos temas abordados, dada a sua importância e complexidade, bem como
o aprofundamento das ideias centrais de Carl Schmitt, ou, ainda, de qualquer teórico liberal do Estado de Direito. As referências ao respectivo autor se fazem necessáULDVDÀPGHWUD]HUFRPRPDUFRFRQWUDGLWyULRGHWRGDD7HRULD3XUDGR'LUHLWRHP
especial, qual a relação dos Estados pactuantes e a Norma Fundamental, quanto ao
exercício da soberania dos respectivos Estados.
A partir dessa problemática, pretende-se mostrar essa oposição, diga-se,
HQIUHQWDPHQWRGHVVHVGRLVJUDQGHVÀOyVRIRVDSDUWLUGDDQiOLVHGDVLGHLDVGHFDGD
um dos autores ora abordados, ainda que de modo indireto, sobretudo nos textos
de Kelsen, subtendendo em cada parágrafo que a Norma fundamental é soberana à
&RQVWLWXLomRGRV(VWDGRVRSRVLomRÁDJUDQWHjSURSRVWDGDVREHUDQLDGH&DUO6FKmitt. Ademais, para Kelsen, famoso por seu sistema hierárquico, o que fundamenta
e valida a Constituição é a Norma Fundamental, caindo por terra assim, o que para
Schmitt seria o mais importante. Uma soberana Constituição.
Assim, a pesquisa inicia-se na busca da concepção de norma estabelecida
SRU.HOVHQDSDUWLUGRGXDOLVPRLGHQWLÀFDHQWUHRVHU sein) e dever ser (sollen DÀP
de encontrar uma separação entre o plano fático, pautado (sein) na sociedade política, e o plano normativo do direito (sollen), não só o sentido de um ato de vontade,
mas também como conteúdo de sentido, ou seja, o conteúdo de um ato de pensamento, um juízo acometido de exigibilidade, na medida em que a norma carrega
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FRQVLJRDVLJQLÀFDomRGHTXHDOJRGHYHVHURXDFRQWHFHUPDUFDGDLQFOXVLYHFRPR
uma prescrição coativa.
$SyV D LGHQWLÀFDomR GD FRQFHSomR GH QRUPD QD 7HRULD 3XUD GR 'LUHLWR
cumpre-nos investigar a natureza da Norma Fundamental para além da ideia equiYRFDGDGHLGHQWLÀFDomRHUHSUHVHQWDomRSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGRV(VWDGRV
3DUDWDQWRLGHQWLÀFRXVHTXHIRLDWUDYpVGHXPFRVWXPHRXGHXPHVWDWXto global que tem uma função interpretativa da realidade fático-normativa, pensada
D SDUWLU GDV FDWHJRULDV OyJLFRWUDQVFHQGHQWDLV VHJXQGR DV SURSRVLo}HV NDQWLDQDV
evidenciando que a Norma Fundamental é como a regra (forma) básica de acordo
com a qual devem ser criadas as normas do sistema, distinguindo-se, portando, da
Constituição Federal.
Neste sentido, a compreensão da Norma Fundamental, depender, necessariamente, de autoridades metajurídicas, tais como Deus e a Natureza, pensados
WUDQVFHQGHQWDOPHQWH D ÀP GH HVWDEHOHFHU XPD UHODomR GH VHQWLGR H IXQGDPHQWR
(interpretação) entre os juízos subjetivos e a validade objetiva da norma positivada,
os quais atribuirão um sentido e fundamento para a construção de todo o sistema
normativo apresentado pela Teoria Pura do Direito.
Os critérios de hierarquia e validade, decorrentes do sentido e fundamento
GRVMXt]RVVXEMHWLYRVHGDYDOLGDGHREMHWLYDVHUmRDVFRQGLo}HVGHFRQVWUXomRGDQRUma subsequente. Assim uma norma só pode ser validada por outra norma, diga-se,
superior e válida, e, só será considerada legítima, se estiver de acordo com a Norma
Fundamental.
Desta forma, o que fundamenta uma norma e faz com que ela pertença
à uma determinada ordem, e seja válida, apenas pode ser a validade de uma outra norma, portanto, uma norma que representa o fundamento de validade de uma
outra norma é designada como uma norma superior (Grundnorm), e sendo assim,
a outra se tornou uma norma inferior, por isso o fundamento de validade se torna
pressuposto, lógico, assim como a norma demanda condutas da qual devemos obeGHFHUVRESHQDGHVRIUHUVDQo}HV
5HVWDQGRLGHQWLÀFDGDDQDWXUH]DGD1RUPD)XQGDPHQWDODEUHVHDGLVcussão quanto à ideia de soberania dentro da proposta de Carl Schmitt, de que o
exercício da soberania, dentro de uma dimensão política e decisionista, liberta-se de
qualquer ligação normativa, tornando-se absoluta, podendo, assim, decidir o Estado
(direito do Estado) para aquém ou além da ordem normativa.
$RÀQDOUHWRPDVHD1RUPD)XQGDPHQWDOFRPRLQVWUXPHQWRQRUPDWLYR
limitador, ou, regulamentador do exercício da soberania, impedindo, assim, o cunho
decisionista para além de qualquer ordem normativa, na medida em que a Norma
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Fundamental, enquanto consequência do pacto originário vincula a comunidade internacional pactuante, atuando, desta forma, como verdadeira ferramenta de subjugação da ordem jurídica.
$&21&(3d®2(26(17,'2$75,%8Ì'2
À NORMA NA TEORIA PURA DO DIREITO
ePXLWRFRPXPHQFRQWUDUVHMDHPWH[WRVGHÀORVRÀDGRGLUHLWRVHMDQRV
circuitos acadêmicos, a reprodução quanto à ideia da Norma Fundamental proposta
SRU+DQV.HOVHQHPHVSHFLDORIXQGDPHQWRGHYDOLGDGHGDRUGHPQRUPDWLYDDÀP
de fundamentar uma teoria pura do direito, representada a partir da Constituição
Federal, ou seja, de que a Constituição Federal dos Estados seria o próprio fundamento de validade de toda estrutura do ordenamento jurídico vigente, à medida que
a mesma estabeleceria os critérios de hierarquia e validade das normas subsequentes.
Contudo, há que se chamar a atenção, desde já, que a respectiva concepção
acerca da Norma Fundamental, entendida como a Constituição Federal, é inteiramente frágil, rasteira e equivocada, pois se o fundamento de validade do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, qual seria o fundamento da Constituição
Federal se ela seria o último fundamento?
9HMDVH DVVLP TXH D VLPSOHV H PRGHVWD TXHVWmR DFLPD H[SRVWD S}H HP
FKHTXHDDÀUPDomRDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDTXDQGRjFRQFHSomRGD1RUPD)XQdamental proposta por Kelsen.
'HVWDIRUPDDÀPGHFXPSULUFRPRVREMHWLYRVGRSUHVHQWHWUDEDOKRSDXWDGRQDLGHQWLÀFDomRGD1RUPD)XQGDPHQWDOFRPRLQVWUXPHQWRUHJXODGRUGRH[HUcício da soberania, afastando, desta forma, a concepção frágil e equivocada, anteriormente mencionada, cumpre-nos resgatar o conceito de norma, a partir da Teoria
3XUDGR'LUHLWRDÀPGHLGHQWLÀFDUDSURSRVLomRNHOVHDQDDFHUFDGDGrundnorm.
Para tanto, há que se reportar ao conceito de norma primeiramente como
XPSUpYLRHVTXHPDGHLQWHUSUHWDomRFDSD]GHVLJQLÀFDUDOJRTXHGHYHDFRQWHFHU
ou seja, um comando no sentido de conduzir o sujeito a uma determinada conduta.
Quanto a esta concepção, o conceito de norma proposto por Kelsen presVXS}HRGXDOLVPRHQWUHRVHU sein) e dever ser (sollen DÀPGHHQFRQWUDUXPDVHSDração entre o plano fático, pautado (sein) na sociedade política, e o plano normativo
do direito (sollen), como uma adequação do fato a norma.
/RJRKiTXHVHFRQFOXLUSRUTXHVW}HVPHWRGROyJLFDVDÀPGHOKHDWULEXLU
validade, que o esquema e interpretação que constitui o núcleo essencial da norma,
é reconhecido, necessariamente, a partir de dois elementos componentes do ato de
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YRQWDGHJHUDOHGRDWRMXUtGLFRHPSDUWLFXODUTXDLVVHMDPSULPHLURXPDWRTXHVH
realiza no espaço e no tempo, sensorialmente perceptível, ou uma série de tais atos,
XPDPDQLIHVWDomRH[WHUQDVHJXQGRDVXDVLJQLÀFDomRMXUtGLFDLVWRpDVLJQLÀFDomR
que o ato tem do ponto de vista do Direito (KELSEN, 1998, p. 2).
Assim, a concepção da norma encontra sua gênese a partir do sentido objetivo determinado pela lei da causalidade e encerrado no sistema da natureza, ou
seja, do sentido atribuído pela interpretação do fato segundo a norma.
1DVOLo}HVGH.HOVHQ
2VHQWLGRMXUtGLFRHVSHFtÀFRDVXDSDUWLFXODUVLJQLÀFDomR
jurídica, recebe-a o fato em questão por intermédio de uma norma
TXHDHOHVHUHIHUHFRPRVHXFRQWH~GRTXHOKHHPSUHVWDDVLJQLÀcação jurídica, por forma que o ato pode ser interpretado segundo
esta norma. A norma funciona como esquema de interpretação. Por
RXWUDVSDODYUDVRMXt]RHPTXHVHHQXQFLDTXHXPDWRGHFRQGXWD
humana constitui um ato jurídico (ou antijurídico) é o resultado de
XPDLQWHUSUHWDomRHVSHFtÀFDDVDEHUGHXPDLQWHUSUHWDomRQRUPDWLYD .(/6(1S 

'HVWDIRUPDKiGHVHFRQFOXLUSRUQRUPDVHJXQGRDVSUHVFULo}HVGH.HOsen, não só o sentido de um ato de vontade, mas também - como conteúdo de sentido - o conteúdo de um ato de pensamento (KELSEN, 1998, p. 7), um juízo acometido
GHH[LJLELOLGDGHQDPHGLGDHPTXHDQRUPDFDUUHJDFRQVLJRDVLJQLÀFDomRGHTXH
algo deve ser ou acontecer, marcada, inclusive, como uma prescrição coativa, no
sentido de exigir uma determinada conduta humana a medida em que liga a conduta oposta a um ato de coerção dirigido a pessoa que assim se conduz, sendo que esta
consequência pode ser-lhe aplicada ainda que contra a sua vontade (KELSEN, 2006,
S FRQVWLWXLQGRVHDVVLPHPQRUPDMXUtGLFD
'DUHVSHFWLYDFRQFHSomRUHVWDFODURDLGHQWLÀFDomRGHTXHDQRUPDGHQWUR
do plano ético, a luz da Teoria Pura do Direito, é marcada por três características
HVVHQFLDLVTXDLVVHMDPSULPHLUD ,PSHUDWLYLGDGHXPDYH]TXHHQXQFLDDOJRGHTXH
deve ser; segunda) Possibilidade de violação, tendo vista que a imperatividade não
H[FOXLPDVDQWHVSUHVVXS}HDOLEHUGDGHGDTXHOHVDTXHPVHGHVWLQDHWHUFHLUR ,Pposição a fato contrário, na medida em que o dever ser (sollen) prescreve determinada conduta contrariamente aos fatos (sein À[DQGRLQFOXVLYHDUHVSRQVDELOL]DomR
do transgressor. (BETIOLI, 2011, p.76-7).
Conclui-se, desta maneira, que a concepção de norma ultrapassa a mera prescrição de uma conduta em que o homem deve orientar-se, constituindo-se, ainda, em um
próprio sentido atribuído a realidade fática do ser, marcado, ainda, pela coercibilidade.
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5(&21758d®2'2$5*80(172'$1250$
)81'$0(17$/&5Ì7,&$'(48($1250$
FUNDAMENTAL SE CONSOLIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
5HVWDQGRLGHQWLÀFDGDDFRQFHSomRGH1RUPDDSDUWLUGD7HRULD3XUDGR
'LUHLWRHQTXDQWRVLJQLÀFDomRMXUtGLFDRXHPRXWUDVSDODYUDVXPMXt]RTXHHVWDbelece um sentido relacionado a uma realidade fática, carregado de exigibilidade
MXt]RQRUPDWLYR FXPSUHQRVDÀPGHDWLQJLUDÀQDOLGDGHGDSUHVHQWHSHVTXLVD
UHFRQVWUXLURDUJXPHQWRVREUHDQDWXUH]DGD1RUPD)XQGDPHQWDODÀPGHRSRU
nos a ideia de que a mesma se consolida na Constituição Federal enquanto fundamento da ordem jurídica vigente.
3DUDWDQWRKiTXHVHLQYRFDUPDLVXPDYH]DVSUHFLRVDVOLo}HVGRSURIHVVRUGH9LHQDQRVHQWLGRGHTXH
[...] Se quisermos conhecer a natureza da norma fundamental (grundnorm), devemos sobretudo ter em mente que ela se refere imediatamente a uma Constituição determinada, efetivamente
estabelecida, produzida através de um costume ou através da elaboUDomRGHXPHVWDWXWRHÀFD]HPWHUPRVJOREDLVHQTXDQWRIXQGDPHQta a validade da mesma Constituição e a ordem coercitiva de acordo
FRPHODFULDGD .(/6(1S 

Importante esclarecer, que a produção da Norma Fundamental através de
um costume, ou de um estatuto global, como acima citado, não se dá a margem de
uma livre descoberta, ou seja, arbitrariamente, na medida em que há, em razão da
própria concepção de norma, anteriormente construída, a necessária imputação do
sentido que o juízo subjetivo irá atribuir aos atos jurídicos e objetivos considerados
YiOLGRVHTXHLUmRRULHQWDUDVUHODo}HVMXUtGLFDV7UDWDVHGHXPDIXQomRLQWHUSUHWDtiva da realidade fático-normativa pensada a partir das categorias lógico-transcenGHQWDLVVHJXQGRDVSURSRVLo}HVNDQWLDQDV
$VVLPVHJXQGRVDVSUHVFULo}HVNHOVHQDV
[...] só através da pressuposição da norma fundamental
se torna possível interpretar o sentido subjetivo do fato constituinte
e dos fatos postos de acordo com a Constituição como seu sentido
objetivo, quer dizer, como normas objetivamente válidas, pode a
norma fundamental, na sua descrição pela ciência jurídica - e se é
lícito aplicar per analogiam um conceito da teoria do conhecimento de
.DQW>@ .(/6(1S 
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Observa-se, neste sentido, que a compreensão da Norma Fundamental,
GHSHQGHQHFHVVDULDPHQWHGHXPDDXWRULGDGHPHWDMXUtGLFDSDXWDGDQD1RUPD+Lpotética Fundamental, enquanto norma posicionada fora do ordenamento jurídico,
HTXHIXQGDPHQWRHYDOLGDGHDHVWHSHQVDGDSRUWDQWRWUDQVFHQGHQWDOPHQWHDÀP
de estabelecer uma relação de sentido e fundamento (interpretação) entre os juízos
subjetivos e a validade objetiva da norma positivada.
A relação de sentido e fundamento, anteriormente mencionada, dão subsídios para que Kelsen construa todo o sistema hierárquico normativo apresentado
QD7HRULD3XUDGR'LUHLWRRQGHRVFULWpULRVGHKLHUDUTXLDHYDOLGDGHVmRFRQGLo}HV
de construção da norma subsequente. Assim uma norma só pode ser validada por
outra norma, diga-se, superior e válida, e, só será considerada legítima, se estiver de
acordo com a Norma Fundamental.
Desta forma, o que fundamenta uma norma e faz com que ela pertença
a uma determinada ordem, e seja válida, apenas pode ser a validade de uma outra norma, portanto, uma norma que representa o fundamento de validade de uma
outra norma é designada como uma norma superior (Grundnorm), e sendo assim,
a outra se tornou uma norma inferior, por isso o fundamento de validade se torna
pressuposto, lógico, assim como a norma demanda condutas da qual devemos obeGHFHUVRESHQDGHVRIUHUVDQo}HV
Assim sendo, nos dizeres de Alan Ibn Chahrur, trata-se, sinteticamente
falando, a Norma Fundamental, como a regra (forma) básica de acordo com a qual
devem ser criadas as normas do sistema. Regra esta cuja a mera possibilidade de sua
positivação já remete a inviável existência de uma autoridade constituída ainda por
uma outra norma como apta a positivar a norma fundamental, que com isso perdeULDVXDTXDOLGDGHGHGHYHUSULPRUGLDO &+$+85S 
$ÀPGHHVFODUHFHUGLJDVHFRPPDLRUSURSULHGDGHDFRQGLomRGHUHJUD
básica da Norma Fundamental, cumpre-nos transcrever a analogia feita pelo próSULR.HOVHQ
Com efeito, uma ética teológica que considera Deus
FRPRDPDLVHOHYDGDLQVWkQFLDOHJLVODGRUDQmRSRGHDÀUPDURIDWR
de que qualquer outra pessoa ordenou que obedeçamos à vontade
de Deus. Esta seria na verdade uma autoridade supra-ordenada a
'HXV(VHDQRUPDGHYHPRVREHGHFHUjVRUGHQVGH'HXVpDFHLWH
como posta por Deus, não poderá ser fundamento de validade das
normas postas por Deus, pois que também ela é uma norma posta
SRU'HXV7DPEpPDpWLFDWHROyJLFDFRPRWDOQmRSRGHÀ[DUHVWDQRUma, quer dizer, ordenar que obedeçamos às ordens de Deus, pois,
como conhecimento, ela não pode ter uma autoridade legiferante. A
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QRUPDGHYHPRVREHGHFHUjVRUGHQVGH'HXVQmRSRGHSRUWDQWR
como norma fundamental, ser o sentido subjetivo do ato de vontade
de qualquer pessoa. Se, porém, a norma fundamental não pode ser
o sentido subjetivo de um ato de vontade, então apenas pode ser o
FRQWH~GRGHXPDWRGHSHQVDPHQWR3RURXWUDVSDODYUDVVHDQRUPD
IXQGDPHQWDO QmR SRGH VHU XPD QRUPD TXHULGD PDV D VXD DÀUPDção na premissa maior de um silogismo é logicamente indispensável
para a fundamentação da validade objetiva das normas, ela apenas
SRGHVHUXPDQRUPDSHQVDGD .(/6(1S 

Levando em consideração que a norma fundamental não pode ser auto-evidente (KELSEN, 1997, p. 218), Kelsen a concebe quanto hipótese lógico-transcendental, que ataca tanto o jusnaturalismo quanto ao positivismo jurídico acrítico
(LESER, 1982, 100). Dado que a cognação transcendental não se ocupa de objetos,
mas sim com o modo pelo qual podemos conhecê-los. Sustentar que a norma fundaPHQWDO.HOVHQLDQDpXPDKLSyWHVHVLJQLÀFDOLPLWDURVHXFDPSRGHYDOLGDGHHSLVWHmológica. (MATOS, 2011, p 57).
Neste ponto, há que se fazer referência quanto à ideia inicialmente posta,
quanto à suposição, diga-se, equivocada, de que a Constituição Federal representa
a Norma Fundamental.
Quanto a este aspecto, a Constituição Federal de um determinado Estado, pode, evidentemente, fundamentar sua validade na constituição anterior por
intermédio da alteração constitucional prevista pelo próprio sistema jurídico, como
se observa, inclusive, da teoria do poder constituição derivado, ou, ainda, do poder constituinte originário. Contudo, observa-se, inegavelmente, que há um limite
KLVWyULFRTXDQGRVHID]RUHJUHVVRFURQROyJLFRGDV&RQVWLWXLo}HVXPDYH]TXHHP
determinado momento, não haverá uma Constituição anterior, ocasião em que esbarrar-se-á na primeira Constituição.
Assim, se o ato legislativo, que subjetivamente tem o sentido de dever ser,
tem também objetivamente este sentido, ou seja, o ato que estatui a regra inicial enquanto Constituição, tem o sentido de uma norma válida, é porque a Constituição
empresta ao ato legislativo este sentido objetivo. O ato criador da Constituição, por
seu turno, tem sentido normativo, não só subjetiva como objetivamente, desde que
se pressuponha que nos devemos conduzir como o autor da Constituição preceitua.
(KELSEN, 1998, p. 6)
 &RUURERUDQGR FRP FRQFHSomR DFLPD PHQFLRQDGD VHJXQGR DV OLo}HV GH
$ODQ,EQ&KDKXU
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Não que o ato de vontade cujo sentido seja representado
por esta primeira Constituição inexista enquanto dever ser. Este ainda apresenta-se como um juízo de valor, que expressa o sentido real
e concreto de um ato de vontade, mas um sentido exclusivamente
subjetivo, eis que ausente qualquer norma anterior que lhe outorgue
um sentido objetivo, muito embora o ato que estatui esta norma seja
interpretado (pressuposto) pela maior parte dos indivíduos como
YLQFXODQWH RX VHMD FRPR GHWHQWRU GH XPD VLJQLÀFDomR REMHWLYD
&+$+85S 

Cumpre consignar, que a proposta de Kelsen não leva a concluir que antes
da primeira Constituição, não existia qualquer ordenamento jurídico. Antes o conWUiULR.HOVHQSURS}HTXH1RUPD)XQGDPHQWDOQmRSHUPDQHFHYLQFXODGDRXpHVtabelecida por um Estado determinado, e sim ao sistema de normas internacionais,
na medida em que a formação das normas gerais se processa pela via do costume ou
através do tratado, ou seja, pelos próprios membros da comunidade, e não por meio
de um órgão legislativo especial. (KELSEN, 1998, p. 226).
+iTXHVHWUD]HUDGHEDWHDUHIHUrQFLDGH.HOVHQDR'LUHLWRLQWHUQDFLRQDO
enquanto normas que originariamente foram criadas através dos atos de Estados, e
que operam seus efeitos pela via do costume, de modo que estas normas são de caráWHUJHUDODPHGLGDTXHLPS}HGHYHUHVHDWULEXLGLUHLWRVDWRGRVRV(VWDGRSDUWLQGR
do princípio de que os acordos celebrados devem ser cumprido, designado pela
fórmula pacta sunt servanda. (KELSEN, 1998, p. 226).
Kelsen esclarece que Norma fundamental e Constituição, são coisas totalmente diferentes, mas que estão interligadas, pois assim como já vimos o ordenamento jurídico é formado pela totalidade de normas vigentes e estas devem estar
ajustadas entre si e conjugadas a Constituição Federal e a norma hipotética fundamental , hipotética por exigência lógica, ou seja um pressuposto lógico (Norma
+LSRWpWLFD)XQGDPHQWDO HODH[LVWLHPQRVVRPRGRGHSHQVDUDSHQDVHODQmRH[LVWH
HPQRVVRRUGHQDPHQWRMXUtGLFRPDLVpRTXH.HOVHQDÀUPDWHUDFLPDGD&RQVWLWXLção, sendo ela que a fundamenta, por isso chamada de “ Teoria lógico normativa”.
Neste sentido, há que se concluir que a Norma Fundamental, após a análiVHGHVXDQDWXUH]DHFRQFHSomRHQWHQGLGDFRPRQRUPDJHUDOTXHDWULEXLREULJDo}HV
HGLUHLWRVDRV(VWDGRVLQFOXVLYHTXDQGRGDFRQVWLWXLomRGHVXDV&RQVWLWXLo}HV)HGHrais, não encontra nenhuma correspondência ou representação por esta, na medida
em que a própria Constituição Federal deve curvar-se ao fundamento de validade
da Norma Fundamental.
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 A NORMA FUNDAMENTAL COMO INSTRUMENTO
5(*8/$'25'2(;(5&Ì&,2'(62%(5$1,$
O FIM DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO
COMO UM PODER DE FATO E ILIMITADO
Em razão da construção lógico-transcendental da natureza da Norma Fundamental como norma geral que vincula, inclusive, a própria atividade legislativa
Constitucional dos Estados, cumpre-nos abordar a questão dos limites do exercício
da soberania dos Estados, em combate a proposição de que soberania é a atividade
que decide sobre o estado de exceção, ou seja, na perspectiva de Carl Schmitt, o soberano decide com a norma, ou aquém e além da norma.
1HVWHVHQWLGRDRLQYHVWLJDUTXHPpRWLWXODUGRSRGHUFRQVWLWXLQWHDÀPGH
VHGHÀQLUDÀJXUDGHGHFLVmRVREHUDQDSRUH[HPSORDSUHWHQVmRGH6FKPLWWpUHDbilitar o político na esfera de análises da teoria constitucional, pois ao se confrontar
com o normativismo e, em especial com Kelsen, Schmitt irá destacar que o positivismo jurídico do jurista de Viena com a sua pretensão de pureza metodológica desloca
os temas políticos mais importantes para a esfera da Teoria do Estado. (RAMIRO,
S 
As teorias do liberalismo do Estado de Direito, em especial a partir de
Schmitt, prescrevem que a soberania é o ponto culminante do poder, na media em
TXHHVWHVHFRQVWLWXLQDDSOLFDomRFRQFUHWDGDGHFLVmRHPFDVRGHFRQÁLWRSDUDVDber no que se constitui o interesse público ou estatal, a segurança e a ordem púbica.
6&+0,77S 
A proposição do exercício de soberania conceitua-se a partir de uma perspectiva decisionista, em especial àquele que tem o poder de decidir, seja em casos
GHFRQÁLWRVHMDHPFDVRVGHHPHUJrQFLDRXVHMDRVREHUDQRFRPRDQWHULRUPHQWH
PHQFLRQDGRpDTXHOHTXHWRPDDGHFLVmR 6&+0,77S 
Quanto à questão da decisão, no Estado de direito, segundo as teorias liberais, não se observa nenhuma competência para tanto. No máximo, haverá uma
previsão Constitucional de quem pode tratar da decisão. Contudo, se este tratamento não se subordinar a nenhum controle, então não se distribuirá de alguma forma,
entre as instâncias mutuantes restritivas e balanceadoras, evidenciando-se, assim,
TXHPpRVREHUDQR 6&+0,77S 
'HQWURGHVWDSHUVSHFWLYDÀUPDVHRHQWHQGLPHQWRGHTXHDUHDOLGDGHQRUPDWLYDQXFDSRGHVHUFRQFHELGDFRPRDXWRVVXÀFLHQWHQRVWHUPRVSURSRVWRSRU.HOsen, e que o sistema normativo completo com o Estado, longe de poder ser caracterizado como propriamente completo, não pode deixar de remeter imediatamente para
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uma realidade fática, ou seja, para uma realidade determinadamente negativamente
como não normativa, capaz de tornar efetiva. Assim, uma tal realidade, segundo
Schmitt, consiste numa decisão para qual a norma jurídica remete como condição e
possibilidade de sua efetivação. Desta forma, para Schmitt, o direito é sempre inseparável de sua efetivação, sendo, nesta medida, constituído por uma realidade mista
da qual a norma e a decisão que a efetiva são componentes essenciais. (FRANCO
'(6ÉS 
$LQGDQDVOLo}HVGR3URIHVVRU'U$OH[DQGUH)UDQFRGH6i S 
A tese explícita do decisionismo esboçado em Teologia
Política aponta, então, para a decisão como momento autônomo do
direito e como realidade anterior e irredutível à norma jurídica. É em
função dessa mesma irredutibilidade que a soberania se manifesta,
segundo Schmitt, através da possibilidade de estabelecer uma decisão não normativamente determinada, isto é, uma decisão que possa
abrir em um “Estado de Exceção” diante da norma.

Em outras palavras, Schmitt pretende defender que as normas constitucionais, mesmo as liberdades e garantias capazes de um Estado como um Estado de
Direito, longe de poder valer absoluta e incondicionalmente, deveriam estar subordinados à decisão de uma entidade política que seria a representação de um poder
soberano e constituinte das normas constitucionais, ou seja, uma decisão que, como
tal, em função de sua representação de soberania, se manifesta na possibilidade de,
segundo a avaliação da situação política concreta, decidir sobre a suspensão excepcional da própria aplicação das normas contidas na Constituição e, nessa medida, das
OLEHUGDGHVHJDUDQWLDVFRQVWLWXFLRQDOPHQWHSUHYLVWDV )5$1&2'(6ÉS 
(QÀPSDUDRVOLEHUDLVRVREHUDQRQmRGHFLGHVySHODH[LVWrQFLDGRHVWDGR
emergencial, mas também sobre o que deve ser feito para eliminá-lo. Ele se situa
externamente a ordem legal vigente, mas mesmo assim pertence a ela, pois é compeWHQWHSDUDGHFLGLUVREUHDVXVSHQVmRWRWDOGD&RQVWLWXLomR 6&+0,77S 
+iTXHVHFRQFOXLUQHVWHVHQWLGRTXHDVREHUDQLDDSHVDUGHSHUWHQFHUj
ordem jurídica, se localiza externamente a ela, de modo a poder, então, ser exercida
independente das garantias constitucionais e normativas de um Estado, na medida
em que o soberano pode decidir quando as respectivas garantias serão suspensas, e
como serão suspensas, caracterizando, desta forma, o Estado de exceção, ocasião em
que se suspende toda a ordem jurídica vigente.
Ou seja, assim que esta situação se instala (Estado de exceção) torna-se
claro que o Estado continua existindo, enquanto o direito recua. Como o Estado de
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Exceção é algo diferente de uma anarquia e o caos, no sentido jurídico a ordem continua subsistindo, mesmo sem ser uma ordem jurídica. A existência do Estado mantém, neste caso, uma indubitável superioridade sobre a validade da ordem jurídica.
A decisão liberta-se de qualquer ligação normativa e torna-se, num certo sentido,
absoluta. No caso da exceção o Estado suspende o direito em função de um, por
DVVLPGL]HUGLUHLWRGHDXWRSUHVHUYDomR 6&+0,77S 
Ora, resta inegável a relação entre o exercício da soberania e o poder constituinte, de modo que a possibilidade de suspensão da ordem jurídica trata-se de
uma decorrência constitucional, onde o Estado, soberano que é, ao exercer o poder
FRQVWLWXLQWHRULJLQiULRRXRGHULYDGRÀUPDHQWHQGLPHQWRGHTXHR´SRGHUµGHFLVyULRpYHULÀFiYHOVHMDQDDSOLFDomRGDRUGHPMXUtGLFDYLJHQWHTXDQWRQDLQVWDXUDomR
desta mesma ordem.
Observa-se, neste sentido, que o caráter decisório que marca a concepção
de soberania, na tese schmittiana, estende-se ao exercício do poder constituinte originário, na medida em que a respectiva decisão não encontra limitação jurídica qualquer, sendo possível, neste prisma, não só a instauração da ordem jurídica ao tempo
da decisão, mas, inclusive, ao modo desta, delimitando o conteúdo normativo.
+i TXH VH PHQFLRQDU, que a proposta liberalista acima mencionada, escapa da concepção jurídica de soberania, pressupondo, como marco inicial, uma
dimensão meramente política, sendo, ainda, anterior e superior a dimensão jurídica,
DSUHVHQWDQGRGHVWDIRUPDXPDQRomRFRQWUiULDjSURSRVLomRNHOVHDQDGD1RUPD
)XQGDPHQWDOFRPRLQVWUXPHQWRDWULEXLGRUGHREULJDo}HVHGLUHLWRVGRV(VWDGRVRX
seja, como dimensão normativa que regula o exercício da soberania.
Como a conduta humana é pautada em normas jurídicas que estatuem
REULJDo}HVWRUQDGDSRUSUHVVXSRVWRVGHVDQo}HVFRQIRUPHVHFRQVWDWRXGRVWySLFRV
anteriores, já que provado, segundo Kelsen, que uma comunidade não vive sem
ordem normativa, há que se concluir que essa ordem é a que constitui o Estado,
ou seja, os indivíduos estão sobre poder do Estado, poder de coerção centralizado,
constituindo-se, assim na ordem jurídica estadual. Com o conceito de forma do Estado caracteriza-se o método de produção de normas gerais regulado pela Constituição (KELSEN, 1998, p. 195).
Então, se o Estado é caracterizado pelo método de produção de normas
regulado pela Constituição, o Direito internacional, regula a conduta dos Estados
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e sua reciprocidade. A soberania de natureza ilimitada, nos moldes propostos por
Schmitt, não se observa no Estado, menos, ainda, naquele que decide sobre a aplicação da norma e sua exceção, mas, sim, o direito internacional, e se liga aos fatos por
HOHGHÀQLGRVFRPRSUHVVXSRVWRVDWRVGHFRHUomRSRUHOHGHWHUPLQDGRVFRPRFRQVHTXrQFLDVHSRUWDQWRSRGHVHUGHVFULWRHPSURSRVLo}HVMXUtGLFDV
Ora, para Kelsen é a norma (pacto original) que cria o valor a ser tutelado,
ou seja, atribui-lhe juridicidade, sendo dado pela norma jurídica positiva que vincula a atuação soberana dos Estados na medida em que os mesmos participam da
manifestação de vontade que dá forma e validade ao pacto, vinculando-os soberanamente. Ou seja, apesar dos Estados agirem conforme suas vontades, e, inclusive,
a partir do sentido de autopreservação, observa-se que toda e qualquer ação (do
Estado) limita-se ao preceito jurídico no qual o próprio Estado, por sua vontade, e,
portanto, seu juízo, constrói e lhe atribui validade e vigência.
A proposta de Schmitt quanto ao exercício da soberania, analisada a partir
GDVSURSRVLo}HVDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDVHVEDUUDHPTXHVW}HVGHRUGHPPHWRdológicas e formais, uma vez que a suspensão da ordem jurídica, nos termos analisados, depende de uma previsão normativa válida, anterior e superior, que fundamentaria a própria decisão.
$ÀQDOGHFRQWDVRTXHDWULEXLULDRVHQWLGRGDIRUPDomRDSOLFDomRHVXVpensão da ordem normativa?
Observa-se, ao se caracterizar o estado de exceção como vazio normativo,
suspende-se, em igual medida, a pacto internacional que deu origem à ordem jurídica do Estado, na medida em que a decisão de suspensão da ordem jurídica tomada
pelo soberano depende, em igual medida, de uma relação de sentido e fundamento
entre os juízos subjetivos da decisão, e a validade objetiva da própria decisão de formação, aplicação e suspensão da ordem jurídica, enquanto exercício da soberania.
2XVHMDRVHQWLGRDFLPDTXHVWLRQDGRVypYHULÀFiYHODSDUWLUGHXPMXt]R
QRUPDWLYRQDPHGLGDHPTXHDGHFLVmRDÀPGHSURMHWDUVHREMHWLYDPHQWHQDUHDOLdade fática, depende de um sentido decorrente do referido juízo.
$VVLPDRFRQWUiULRGRTXHSURS}H6FKPLWWHFRPRDQWHULRUPHQWHPHQcionado, a decisão de suspensão da ordem jurídica, bem como, via de consequência,
do exercício do poder constituinte originário, não a liberta da ligação normativa,
uma vez que a decisão, seja pela instauração da ordem jurídica, seja pela sua suspenção, implica, em última análise, em um juízo jurídico ao menos enquanto sentido.
Portando, a decisão que Schmitt aponta como vazio normativo, e, portanto, política, que forma, aplica e suspende a ordem jurídica, guarda uma íntima
relação com o sentido jurídico estabelecido pela Norma Fundamental, pautada no
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sentido atribuído aos efeitos do pacto originário (pacta sunt servanda) que vincula,
diga-se, juridicamente, toda a comunidade internacional pactuante, tornando a decisão política em decisão jurídica, impossibilitando, assim, qualquer decisão que esteja aquém ou além da norma.
O exercício da soberania pelos Estados encontra limites na própria Norma
Fundamental, pautada no sentido atribuído aos efeitos do pacto originário, vincuODQGRGHVWDIRUPDDFRPXQLGDGHLQWHUQDFLRQDOjVREULJDo}HVHGLUHLWRVGHFRUUHQtes do pacto.
A construção escalonada do direito internacional é a “medula” que revela
o sentido jurídico que dá fundamento e validade à norma jurídica, pois como a base
de uma é formada por outra norma, que pertence a um escalão hierárquico superior,
XPDUHODomRHQWUHRVHVFDO}HVKLHUiUTXLFRV .(/6(1S 
É possível ainda se observar segundo Kelsen, um terceiro escalão na
estrutura do Direito internacional, que é a função do órgão criador do Direito interQDFLRQDO
Com efeito, a função de um tal órgão criador de direito
internacional apoia-se, ela mesma, de novo, num pacto de Direito internacional. Como este – o Direito internacional produzido pela via
dos tratados internacionais – se apoia sobre uma norma do Direito
internacional geral, consuetudinário, sobre uma norma do estrato ou
camada relativamente mais elevada, é mister que valha como norma
fundamental pressuposta do Direito internacional uma norma que
institua como fato gerador de Direito o costume constituído pela
conduta recíproca dos Estados. (KELSEN, 1998, p. 227-228).

O ordenamento jurídico internacional e o ordenamento jurídico estadual,
são dois complexos de normas, podendo formar um sistema unitário, sendo que um
desses ordenamentos se apresente como subordinado do outro, já que um complementa o outro, como um contém uma norma que determina a produção de normas
do outro, e assim, um encontra no outro o fundamento de validade. A norma fundamental do ordenamento superior, é neste caso, também o fundamento de validade
do ordenamento inferior.
O Direito internacional positivo determina tanto o fundamento de validade, como o domínio territorial, pessoal e temporal de validade das ordens jurídicas estaduais, e estas, por conseguinte, podem ser concebidas como delegadas pelo
'LUHLWRLQWHUQDFLRQDOFRPRVXERUGLQDGDVDHVWH .(/6(1S 3DUWLQGR
para uma ordem jurídica universal, que só alcança através do Direito internacional,
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VLJQLÀFDQGRVXDVXSHULRULGDGH
Assim, o pacto originário que dá origem ao Direito internacional é um
sistema de normas jurídicas complexas vinculantes que vigora ao lado do sistema
de normas Estaduais, limitando, portanto, a possibilidade do mesmo decidir aquém
ou além do ordenamento jurídico, e, consequentemente, de sua própria soberania.
Não se trata de negar a soberania dos Estados, nem mesmo de negar que
a doutrina estabelece que os tratados internacionais tenham vigência a partir de seu
reconhecimento pelos Estados, mas sim, de questão bem mais complexa e profunda,
qual seja, de que existe um pacto originário, denominado de contrato social, o qual
YLQFXOD QmR Vy DV Do}HV LQGLYLGXDLV GR KRPHP HQTXDQWR H[HUFtFLR GH OLEHUGDGH
mas toda a comunidade internacional, atribuindo sentido jurídico à decisão tomada,
OLPLWDQGRGHVWDIRUPDDVDo}HVGRV(VWDGRV VREHUDQLD j1RUPD)XQGDPHQWDO
&21&/86®2
Ao se fazer a presente análise da Norma Fundamental enquanto instrumento regulador do exercício da soberania, houve por bem ao iniciar a pesquisa,
LGHQWLÀFDUDFRQFHSomRGHQRUPDDSDUWLUGD7HRULD3XUDGR'LUHLWRDÀPGHDOoDUD
problemática existencial envolvendo a natureza da Norma Fundamental e sua relação com o exercício da soberania.
7DLVDSRQWDPHQWRVUHYHODUDPVHQHFHVViULRVDÀPGHHQWHQGHUQXPSULmeiro momento, a distinção da Norma Fundamental da Constituição Federal, comum e erroneamente caracterizadas como iguais.
Tendo em vista que a Norma Fundamental se forma a partir do pacto originário, compreendida a partir de autoridades metajurídcas pensadas transcendentalmente, observa-se uma relação de sentido e fundamento entre os juízos subjetivos
e a validade objetiva na norma positivada.
Este sentido e fundamento constituem o arcabouço do sistema normativo
apresentado na Teoria Pura do Direito, apresentando critérios de hierarquia e vaOLGDGH FRPR FRQGLo}HV GH FRQVWUXomR GD QRUPD MXUtGLFD VXEVHTXHQWH LQFOXVLYHD
SUySULD &RQVWLWXLomR )HGHUDO YHULÀFDQGRVH GHVGH Mi D OLPLWDomR GR H[HUFtFLR GR
poder Estatal como entidade soberana.
Ao passo que as teorias liberais do direito do Estado, em especial a partir
GD REUD GH &DUO 6KLPLWW LGHQWLÀFDP R SRGHU VREHUDQR GHQWUR GH XPD GLPHQVmR
originariamente política, onde o Estado pode decidir dentro e fora da norma, ou
seja, aquele que decide sobre a formação, aplicação, e o próprio estado de exceção,
observa-se subjugação da ordem jurídica aos interesses (políticos) do soberano, na
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medida em que há um recuo do direito e manutenção do Estado como superioridade sobre a validade da ordem jurídica.
A proposição Schimittiana quanto ao exercício da soberania, analisada a
partir do estado de exceção, esbarra em componentes metodológicos e formais, uma
vez que a suspensão da ordem jurídica dependeria de uma previsão normativa válida, anterior e superior, que fundamentaria a própria decisão. Contudo, ao se caracterizar o estado de exceção como vazio normativo, suspende-se, em igual medida,
a pacto internacional que deu origem à ordem jurídica do Estado, na medida em
que a decisão de suspensão da ordem jurídica tomada pelo soberano depende, em
igual medida, de uma relação de sentido e fundamento entre os juízos subjetivos
da decisão, e a validade objetiva da própria decisão que forma, aplica e suspende a
ordem jurídica.
$VVLPDRFRQWUiULRGRTXHSURS}H6FKPLWWHFRPRDQWHULRUPHQWHPHQcionado, a decisão não liberta da ligação normativa, uma vez que a decisão implica,
em última análise, em um juízo jurídico, na medida em que há a dependência de
sentido atribuído à decisão. Portando, a dimensão política torna-se jurídica, inexistindo, assim, qualquer decisão que esteja aquém ou além da norma.
Neste sentido, conclui-se que o exercício da soberania pelos Estados encontra limites na própria Norma Fundamental, pautada no sentido atribuído aos
efeitos do pacto originário, vinculando, desta forma, a comunidade internacional às
REULJDo}HVHGLUHLWRVGHFRUUHQWHVGRSDFWRLPSRVVLELOLWDQGRTXDOTXHULQWHUSUHWDomR
acerca de um direito do Estado que seja capaz de subjugar um Estado e direito.
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