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“A plenitude do poder estatal se encontra em seu ocaso; trata-se de 

um fenômeno que não pode ser ignorado. Com isto, porém, não 

desaparece o poder, desaparece apenas uma determinada forma de 

organização do poder, que teve seu ponto de força no conceito 

político-jurídico de Soberania. A grandeza histórica deste conceito 

consiste em haver visado uma síntese entre poder e direito, entre 

ser e dever ser, síntese sempre problemática e sempre possível, cujo 

objetivo era o de identificar um poder supremo e absoluto, porém 

legal ao mesmo tempo, e o de buscar a racionalização, através do 

direito, deste poder último, eliminando a força da sociedade 

política. Estando este supremo poder de direito em via de extinção, 

faz-se necessário agora, mediante uma leitura atenta dos fenômenos 

políticos que estão ocorrendo, proceder a uma nova síntese 

político-jurídica capaz de racionalizar e disciplinar juridicamente as 

novas formas de poder, as novas „autoridades‟ que estão surgindo.” 

Gianfranco Pasquino  



 

 

RESUMO 

 

ALVES, Angela Limongi Alvarenga. Limites e potencialidades da soberania 

estatal na pós-modernidade. 2017. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

Nas últimas décadas surgiram diversas teorias sobre as transformações da soberania estatal, 

impulsionadas pela ideia de crise do Estado moderno. Na tradicional concepção jurídica da 

soberania, o Estado detém a exclusividade na produção do direito dentro de seu território. 

Construiu-se, assim, na modernidade, o vínculo indissociável entre direito, Estado e 

soberania. Na atualidade, porém, a formulação do direito é permeada por múltiplos 

sujeitos, para além do Estado, provenientes de um corpo social bastante complexo e 

heterogêneo. Assim, a partir da análise do conceito de soberania estatal, procura-se avaliar 

se esse vínculo ainda persiste no contexto da pós-modernidade. Busca-se demonstrar que a 

soberania estatal foi reconfigurada em favor da soberania estatal democrática. 

 

Palavras-chave: Soberania estatal. Modernidade. Vínculo entre direito, Estado e 

soberania. Pós-modernidade. Soberania estatal democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

ALVES, Angela Limongi Alvarenga. Limites e potencialidades da soberania 

estatal na pós-modernidade. 2017. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

In the last decades several theories have appeared on the transformations of the state 

sovereignty, driven by the idea of crisis of the modern State. In the traditional legal 

concept of sovereignty, the State has the exclusive right to produce the right within its 

territory. Thus, in modernity, the inextricable link between law, state and sovereignty was 

built. At present, however, the formulation of law is permeated by multiple subjects, 

beyond the State, coming from a very complex and heterogeneous social body. Thus, from 

the analysis of the concept of state sovereignty, it is tried to evaluate if this bond still 

persists in the context of postmodernity. It seeks to demonstrate that state sovereignty has 

been reconfigured in favor of democratic state sovereignty. 

 

Keywords: State sovereignty. Modernity. Link between law, state and sovereignty. 

Postmodernity. Democratic state sovereignty. 

 

 

 

  



 

 

RÉSUMÉ 

 

ALVES, Angela Limongi Alvarenga. Limites e potencialidades da soberania 

estatal na pós-modernidade. 2017. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

Au cours des dernières décénies il y a eu surgissement des diverses théories sur les 

transformations de la souveraineté statale, provoquées par l‟idée de la crise de l‟État 

moderne. Dans la traditionnelle conception de la souveraineté, l‟État a l‟autonomie pour la 

production du droit dans son territoire. On a construit, ainsi, dans la modernité, un lien 

indissociable entre droit, État et souveraineté. Dans l‟actualité, pourtant, la formulation du 

droit est lié à plusieurs sujets, au delà de l‟État, provenants d‟un corps social très complexe 

et hétérogène. Ainsi, à partir de l‟analyse du concept de souveraineté statale, on cherche à 

évaluer si le lien persiste encore dans le contexte de la post-modernité. On cherche à 

démontrer que la souveraineté statale a été refaite en faveur de la souveraineté statale 

démocratique. 

 

Mots-clés: Souveraineté statale. Modernité. Lien entre droit, État et souveraineté. Post-

modernité. Souveraineté statale démocratique. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente tese analisa a soberania na pós-modernidade sob a perspectiva da 

Teoria Geral do Estado. O discurso da pós-modernidade envolve a multiplicidade de 

conhecimento e de informação na sociedade hodierna, fenômeno que se percebe no século 

XX e se intensifica no século XXI. A saída de modelos econômicos, sociais e culturais 

estáticos em seus modelos primevos para formas híbridas é um dos paradigmas da 

modernidade que se busca deslocar em favor de uma preleção nova. 

A terminologia “pós-modernidade” é, entretanto, bastante questionada por 

diversos teóricos.
1
 Todos, no entanto, buscam designar uma nova formatação na 

contemporaneidade, diferente daquela tradicional da modernidade inaugurada após a 

Revolução Francesa, que tinha no Estado sua principal promessa de segurança.
2
 

Essa promessa de segurança e o Estado, enquanto projeto civilizacional, porém, 

não se cumpriram. No século XX, com as grandes guerras, o modelo ideal de Estado é 

questionado enquanto projeto civilizacional, já que o “projeto homem” não se materializa 

diante dos grandes massacres, genocídios e holocausto que marcaram os conflitos.
3
 Em 

razão disso, há o entendimento de que a pós-modernidade simplesmente não existe porque 

a modernidade ainda estaria sendo desenhada e, portanto, ainda estaria vigente.
4
 

Em que pesem as críticas e as construções teóricas provenientes da sociologia do 

direito, opta-se no presente trabalho pela terminologia “pós-modernidade”, como descritiva 

de um fenômeno que altera a concepção tradicional de modernidade, e, sobretudo, como 

superação ao positivismo na contemporaneidade, marcada pela intensificação do risco e da 

insegurança, tornando tênue a demarcação entre Estado e sociedade e porosas as suas 

relações, alterando de forma indelével o direito e a soberania. 

                                                
1 Dentre eles, Niklas Luhmann, que prefere falar em “diferenciação funcional” (cf. LUHMANN, Niklas. 

Sociologia del riesgo. Guadalajara: Walter de GrurterCo., 1992), Anthony Giddens, em “modernidade 

reflexiva” (cf. GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002), 
Ulrich Beck prefere falar em “sociedade do risco” como modo de vida “pós-industrial” (cf. BECK, Ulrich. 

Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010), Zygmunt Bauman, em 

“modernidade líquida” (cf. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2000), 

Jürgen Habermas, em “modernidade tardia”,“madura” ou ainda “pós-modernidade” (cf. HABERMAS, 

Jürgen. A constelação pós-nacional. São Paulo: LiteraMundi, 2001), dentre outros. Esse rol de teóricos é 

exemplificativo. 
2
 BARRETTO, Vicente de Paulo. Dicionário de filosofia política. São Leopoldo: UNISINOS, 2010. p. 71. 

3 BARRETTO, Vicente de Paulo. Dicionário de filosofia política. São Leopoldo: UNISINOS, 2010. p. 71. 
4 BARRETTO, Vicente de Paulo. Dicionário de filosofia política. São Leopoldo: UNISINOS, 2010. p. 71. 
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A partir das transformações engendradas pela pós-modernidade no direito, 

especificamente no que diz respeito à perda do monopólio normativo pelo Estado, o 

vínculo entre direito, Estado e soberania construído juntamente com o conceito de 

soberania, resta profundamente afetado. Assim, objetiva-se identificar e compreender a 

soberania na pós-modernidade, bem como a sua evolução para uma melhor compreensão 

entre a teoria e a prática a fim de propor a transcendência da concepção vigente em favor 

de uma nova, interfaciada pelas mutações do Estado, da sociedade e da própria soberania. 

Nesse sentido, é importante estabelecer um contraponto entre a pós-modernidade 

e a globalização. 

A globalização não é um fenômeno novo. Constitui um processo que vem se 

desenvolvendo desde o passado remoto da humanidade. Compreendida em sentido amplo, 

começa com as migrações do homo sapiens, passa pelas conquistas dos antigos romanos, a 

expansão do cristianismo e do Islã, as grandes navegações da modernidade, a difusão dos 

ideais da Revolução Francesa, o neocolonialismo do século XVIII, ganhando especial 

impulso depois da Segunda Guerra Mundial.
5
 

Até a segunda metade do segundo milênio, a globalização caminhou de forma 

errática, avançando e retrocedendo ao sabor das vicissitudes históricas. O fenômeno 

somente passou a apresentar um desenvolvimento mais consistente a partir dos séculos XV 

e XVI, com a revolução copernicana, em que o ser humano convenceu-se de que habitava 

um globo.
6
 Desde então, a integração do mundo não conheceu mais limites, progredindo 

exponencialmente, sobretudo em função de interesses comerciais. 

Em sentido estrito, a globalização ganhou impulso após a Segunda Guerra 

Mundial e ainda mais depois do término da Guerra Fria, configurando antes de tudo um 

fenômeno econômico. Corresponde a uma intensa circulação de bens, capitais e tecnologia 

através de fronteiras nacionais, com a consequente criação de um mercado mundial.
7
 

                                                
5 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2004. p. 50. 
6 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2004. p. 291. 
7 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2004. p. 50-51. 
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A rigor, a globalização nada mais é do que a progressiva interdependência entre 

distintos sistemas econômicos, da qual as pessoas só se deram conta após a quebra da bolsa 

de Nova Iorque, em 1929, que arrastou o mundo a uma profunda depressão econômica.
8
 

Por tudo isso, é possível afirmar que a globalização (ou mundialização) é um 

processo paradigmático, multidimensional, de natureza eminentemente econômico-

comercial, que acaba por enfraquecer os Estados nacionais em razão da intensificação dos 

movimentos do comércio e da economia. Já a pós-modernidade, pressupõe novas formas 

de conceber o mundo e a vida por sistemas de pensamento, calcados na efemeridade, na 

diluição de certezas e paradigmas, na porosidade das relações e na compressão entre tempo 

e espaço. Nela, há, por certo, o impulso econômico (talvez o mais forte deles), mas não o 

preponderante. A globalização, apesar de ser um fenômeno multifacetado, constitui, assim, 

uma parte da pós-modernidade, que por sua vez compreende algo muito maior. Cuida-se 

de pensar que os termos “globalização” e “pós-modernidade” não são sinônimos, mas não 

são, com efeito, excludentes. 

Cumpre, assim, caracterizar o sentido e o alcance do termo “pós-modernidade”, 

que ora se faz com fundamento nos estudos do jurista Paulo Borba Casella. Segundo ele, 

seriam quatro as características da cultura pós-moderna a refletir no direito: o pluralismo, a 

comunicação, a narração e o retorno dos sentimentos. 

Há o pluralismo de fontes a regular o direito, bem como o pluralismo de sujeitos a 

reivindicá-los e a proteger na pós-modernidade; a comunicação é o valor máximo, 

associado à valorização extrema do tempo, do direito como instrumento de comunicação e 

de informação, com a valorização do passar o tempo nas relações humanas; a narração é a 

                                                
8 O termo “globalização” tem caráter polissêmico, e comumente é designado como um conceito impreciso – 

e por isso mesmo enganoso, conforme Eduardo Faria. Cf. FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: 

direito e conjuntura. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 17. E talvez esse seja o maior desafio para 

qualquer tentativa em traçar a diferenciação entre globalização e pós-modernidade. Talvez um ponto de 

diferenciação entre globalização e pós-modernidade (muito embora se reconheça ser tênue e pouco clara 

essa diferenciação, mesmo entre os teóricos) seja a prevalência da natureza econômico-comercial da 

globalização, que acaba por afetar múltiplas dimensões da realidade, enquanto que a pós-modernidade tem 

no sistema econômico apenas uma de suas facetas – a mais forte – mas não o único fundamento, como se 

vê em Eduardo Bittar: “A pós-modernidade, enquanto fenômeno econômico, afeta economias mundiais, 

através da globalização, estejam os países em desenvolvimento ou sejam desenvolvidos, sejam os países do 
capitalismo central ou periférico, sejam socialistas ou capitalistas. A pós-modernidade, enquanto fenômeno 

tecnológico-científico, atinge as comunidades científicas brasileiras, tornando-as importantes canais de 

distribuição de informações, de conscientização, de problematização, resultando em mudanças na 

produção, na comunicação, no desenvolvimento tecnológico, na projeção empresarial-econômica etc. A 

pós-modernidade enquanto fenômeno político, faz das economias nacionais instrumentos de um processo 

maior, de abrangência internacional, joguetes de interesses políticos mais-que-nacionais, estando à frente 

destes debates líderes dos processos de integração (Alca, Nafta, OEA, OMC, MCE...).” Cf. BITTAR, 

Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade (e reflexões frankfurtianas). 2 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 221. 
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consequência desse impulso de comunicação, de informação que invade a filosofia do 

direito e as próprias normas legais, dando azo a um novo método de elaboração normativa, 

não para regular condutas, mas para narrar seus objetivos, seus princípios e finalidades, 

conferindo efeito útil às normas, muito antes de pormenorizá-las e o retorno aos 

sentimentos, enquanto retorno à emocionalidade no discurso jurídico, a procurar novos 

elementos sociais, ideológicos, religiosos fora do sistema jurídico, que passa a incluir a 

argumentação e as decisões jurídicas, criando forte insegurança e imprevisibilidade quanto 

à solução efetivamente encontrada.
9
 

Há, portanto, um influxo pela autonomia e pela liberdade do indivíduo como uma 

necessidade a que o direito prescinde proteger: a autodeterminação daquele que é sujeito e 

não objeto de direitos.
10

 

Dessa forma, os fenômenos da regionalização, em resposta à globalização, os 

mecanismos de governança, os órgãos internacionais, e mais recentemente, no caso da 

Europa, o direito europeu, bem como a emergência de novos atores a interferir no direito 

dos Estados, impõem a identificação de limites e potencialidades para a noção de soberania 

estatal. 

A conclusão se confirma ante a identificação de forças centrífugas tais como 

grupos de pressão na sociedade civil, institucionalizada ou não, movimentos sociais e 

terceiro setor atuando como novos sujeitos da ordem social e questionando a centralidade e 

a exclusividade do Estado na produção do direito. 

As transformações sofridas pela soberania, no entanto, não foram capazes de 

resolver a conflituosidade existente entre a sua significação mesma e o seu conteúdo 

prático. Assim, a presente tese propõe a reformulação da soberania diante das 

transformações plasmadas pela pós-modernidade. 

Objetivamente, busca-se compreender a nova soberania e, assim compreender o 

Estado da pós-modernidade como fenômeno social, político e jurídico no qual a vida se 

desenvolve.
11

 

                                                
99 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do direito internacional pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008. p. 70-72. 
10 CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do direito internacional pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 

2008. p. 72-73. 
11 RANIERI, Nina. Teoria do Estado: do Estado de direito ao Estado democrático de direito. Barueri: 

Manole, 2013. p. 2. 
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Para tanto, elege-se como ponto de partida a teoria da soberania estatal construída 

pelas escolas alemã e vienense que foi adotada no Brasil. Essa teoria compreende uma 

noção abstrata de Estado, devendo-se aos juristas Hans Kelsen e também àqueles que o 

antecederam nos estudos jurídicos sobre o Estado (Carl Friedrich Von Gerber, Otto 

Friedrich Von Gierke e Georg Jellinek), a elaboração do conceito de soberania como 

expressão da unidade e da validade de uma ordem jurídica.  

Desse ponto de vista, soberania e personalidade jurídica do Estado são aspectos de 

uma mesma realidade.
12

 Segundo essa teorização, a soberania é o atributo que confere 

supremacia política e jurídica ao Estado dentro do seu território. Segundo essa perspectiva, 

todos os Estados são soberanos, sendo essa característica que os torna iguais na ordem 

internacional. Por isso, o titular da soberania é o próprio Estado e não o governante, a 

nação ou o povo.
13

 

Como poder político, o fundamento da soberania deriva do primado da 

independência fundamental do poder do Estado, como poder de declarar de maneira 

originária e exclusiva o seu direito
14

. Como poder jurídico, corresponde ao poder originário 

e exclusivo do Estado, enquanto pessoa moral, de declarar e assegurar por meios próprios a 

positividade do seu direito
15

. Essa construção cria um vínculo indissociável entre direito, 

Estado e soberania, já que se concentra na exclusividade do poder de positivação do direito 

pelo Estado. 

Essa exclusividade de positivação do direito pelo Estado e, portanto, o próprio 

vínculo criado entre direito, Estado e soberania, no entanto, passa a ser questionado em 

virtude das transformações pelas quais o direito e o Estado vêm passando, alterando, 

sobremaneira a própria soberania, de forma que a teorização atual de soberania calcada no 

Estado, prescinde de reconfigurações, de forma a admitir novos atores e sujeitos ínsitos na 

ordem social com espeque, sobretudo, democrático. 

Por essa razão, a presente tese não cuidará das construções de soberania 

provenientes, em grande medida, do pensamento francês e em voga na França atualmente 

(soberania do povo e soberania nacional), que têm espeque eminentemente sociológico, 

                                                
12 RANIERI, Nina. Teoria do Estado: do Estado de direito ao Estado democrático de direito. Barueri: 

Manole, 2013. p. 84. 
13 RANIERI, Nina. Teoria do Estado: do Estado de direito ao Estado democrático de direito. Barueri: 

Manole, 2013. p. 84. 
14 REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 145 
15 LEWANDOWSKI, Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. p. 235. 
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pois que, o presente trabalho se concentrará em analisar a construção de soberania calcada 

no Estado e especificamente, no vínculo que ela convola entre direito, Estado e soberania. 

Nessa esteira, não se pretende analisar a soberania sob a perspectiva de dúplice 

fracionamento em titularidade e exercício, como apontada pela tradicional doutrina
16

, já 

que se adota no presente trabalho o raciocínio defendido por Olivier Beaud segundo o qual 

essa dualidade tem caráter puramente instrumental, já que a potência do Estado significa a 

potência pública, como senso de comando unilateral imputado ao Estado e, portanto, 

sinônimo da soberania.
17

  

Demais disso, a diferença entre titularidade e exercício da soberania é bem 

demarcada por Miguel Reale por dois fenômenos distintos, um social (titularidade) e um 

jurídico (exercício)
18

, e o que se pretende demonstrar no presente trabalho é o entrecorte do 

fenômeno social dentro do âmbito jurídico, de forma a alterar a positividade do direito. 

Delimitado o assunto, o tema base consiste na identificação de novos paradigmas 

de soberania consistentes nas interferências de atores e sujeitos fora do Estado na sua 

positividade do direito, e por fim, mitigando o vínculo entre direito, Estado e soberania, 

demonstrando que essa exclusividade de positivação não mais subsiste na pós-

modernidade, sendo necessário compreender a soberania estatal em vertente mais 

democrática e, portanto, mais condizente com a realidade atual: a soberania estatal 

democrática. 

Para tanto, no primeiro capítulo faz-se um recorte epistemológico a fim de 

delimitar o objeto, explicitando sobre qual teoria da soberania se fundamentam as análises, 

bem como sob qual perspectiva de Estado. A partir do conceito de soberania estatal, 

construído na modernidade, a formação do vínculo entre direito, Estado e soberania é 

analisada, bem como o fortalecimento e o subsequente enfraquecimento conceitual. 

No segundo capítulo, a pós-modernidade e as transformações que ela promove são 

comparadas às construções do direito e da soberania na modernidade a fim de demonstrar 

que novos elementos e novos sujeitos emergem, de forma a alterar a composição e a 

exclusividade do Estado na produção do direito. 

                                                
16 Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998; 

AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. Rio de Janeiro: Globo, 2008. 
17 BEAUD, Olivier. La puissance de l’état. Paris: PUF, 1994. p. 18. 
18 REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 136.  
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No terceiro capítulo, demonstra-se que o vinculo entre direito, Estado e soberania 

está mitigado na pós-modernidade e, portanto, a base conceitual da soberania não subsiste. 

Analisa-se as principais tendências de formatação do direito na atualidade, de forma a 

demonstrar que, em nenhuma delas, a soberania estatal persiste. Assim, são apresentados 

os limites e as potencialidades da soberania estatal na pós-modernidade a fim de 

demonstrar que a soberania atual perpassa o elemento estatal, mas não só: ao agregar 

novos componentes é (re)significada em favor de uma soberania estatal democrática, mais 

condizente com o contexto atual, policêntrico e multifacetado.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 A pós-modernidade e as transformações que ela promove no Estado e na sua 

soberania confluem a novas formatações. A dificuldade de reflexão sobre tempos de 

incertezas, marcados pelas alterações de valores e comportamentos, pela obsolescência
588

 

das instituições aos desafios presentes é potencializada pelas mudanças socioeconômicas, 

crises em diversos aspectos da vida em sociedade, seja financeira e jurídica, muitas delas 

relacionadas à nova dinâmica dos modos de produção e, sobretudo pela complexificação 

da sociedade, oriunda da emergência de novos conflitos socioinstitucionais e porque não 

dizer, decorrentes da própria democracia. 

A complexidade que a pós-modernidade engendra demandou uma análise 

sistemática de pontos centrais a afetar a soberania estatal, voltados para a discussão do seu 

aspecto jurídico, tendo em vista a enormidade de projeções que a própria soberania 

convola. A perspectiva jurídica da soberania é analisada em um momento histórico-social 

particular, sob o enfoque do Estado enquanto realidade jurídica, em que se destaca a 

percepção do que é jurídico em meio ao que não é, exatamente para que se perceba a 

dependência que a esfera jurídica possui com os demais fatores de entorno, sejam eles 

econômicos, sociais, políticos e culturais, uma vez que, relacionados, não há que se 

duvidar de que trazem modificações para a dimensão estudada. 

Da interferência de novos elementos, oriundos da intensificação da globalização, 

tais como a desterritorialização, a transnacionalização e a ultravalorização do mercado e da 

economia, soma-se a emergência de novos sujeitos a interferir na produção do direito, 

novos atores para além do Estado, que através de mecanismos de governança e de 

participação política, transpõem o sistema econômico e social e passam a integrar o 

sistema do direito. 

Apesar da extraordinária força que as relações de mercado e da economia 

internacionalizada ganham com a acentuação do processo de globalização, nada indica que 

o Estado, as leis, a ciência ou a linguagem técnica, os sistemas da política e do direito 

                                                
588 Para Boaventura de Souza Santos, a modernidade ainda constitui um modelo vigente, pois as suas 

promessas de segurança e de uma vida boa ainda não se cumpriram: o projeto modernidade ainda não 

teria de esgotado. SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-

modernidade. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 79-80.  
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estejam se tornando totalmente distantes ou completamente submetidos a um único vértice, 

supostamente o do sistema econômico. Ao contrário, a pós-modernidade indica o diálogo 

de fontes, a pluralidade normativa e de sujeitos, bem assim a porosidade entre os sistemas 

econômico, social, político e do direito. 

A emergência da sociedade civil, sua atuação e participação política bem como as 

suas interferências na produção do direito não podem mais ser ignoradas. Mesmo a teoria 

geral do Estado, cujos teóricos muito comumente têm visão mais tradicional, estritamente 

estatizante do direito, começa a admitir o papel crescente desses atores não-estatais, cada 

vez mais presentes e a demarcar espaços e reclamos.  

Pensar a pós-modernidade no contexto brasileiro, no entanto, é pensar em 

antagonismos. Ao se adentrar na discussão das transformações sofridas pelo direito no 

Brasil frente à pós-modernidade deve-se levar em conta que, apesar de todos os contrastes 

sócio-econômicos que dão a entender que o Brasil se situa entre a pré-modernidade, a 

modernidade e a pós-modernidade, essas transformações fazem parte da realidade jurídica 

brasileira, impactando-a diretamente. 

Se, por um lado, o direito permanece ainda enredado em elementos que o 

vinculam ao Estado e à soberania, enquanto legados da modernidade, por outro lado, novas 

formas de ação e novos sujeitos a interferir no direito surgiram e o direito brasileiro não 

está imune a essas transformações, típicas da pós-modernidade. Nesse contexto, a 

soberania estatal, plasmada pelo vínculo entre direito, Estado e soberania, tal qual 

concebido na modernidade, não subsiste. 

Isso porque na modernidade, o conceito de soberania se entrelaça à ideia de 

personalidade jurídica do Estado, enquanto poder originário e exclusivo que o mesmo tem 

de declarar e assegurar por meios próprios a positividade de seu direito e de resolver em 

última instância sobre a validade de todos os ordenamentos jurídicos internos. Trata-se de 

pensar em um direito ordenador, fixo, rígido e previsível (e porque não afirmar, 

predizível), bem diferente do direito fragmentado, fluido e multitudinário, interpretado à 

luz da pós-modernidade. Apesar disso, essa ainda é a concepção de soberania vigente nos 

presentes dias. 
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As teorias que sustentam o fim da soberania estatal, no entanto, refletem uma 

compreensão inadequada desse conceito, sobretudo porque não levam em conta o lócus de 

onde provém a autoridade política.
589

  

Todas as tendências atuais do direito, voltadas para uma espécie de 

“internacionalização”, tais como a construção de um Estado mundial e um direito global, 

uma governança mundial e um direito sem Estado que pregam o fim do padrão 

westphaliano de relacionamento horizontal entre os Estados, com a emergência de um 

direito internacional, materialmente informado por valores, princípios e regras universais 

não está ainda em condições de superar o direito nacional, por mais atacado que ele esteja 

na pós-modernidade. Negar a soberania significa, em ultima ratio, negar a igualdade 

jurídica entre os Estados.
590

 

A erosão da soberania estatal tornou-se ainda mais evidente por conta do 

fenômeno da regionalização e a criação de blocos regionais comerciais. Em que pese a 

teoria das soberanias compartilhadas, deve ser objeto de consideração a real perda do poder 

normativo soberano do Estado, com a ascensão de novas fontes de produção jurídica. A 

interdependência de ação em diversas áreas leva os Estados a renunciarem a sua 

independência de ação, seja em favor de outros Estados ou da organização de Estados, cujo 

exemplo paradigmático é a União Europeia. 

Nesse caso, à União, que por sua vez evoluiu até o atual Tratado de Lisboa, que 

alterou profundamente a soberania estatal, somam-se ainda outros tantos sujeitos, típicos 

da pós-modernidade a interferir na produção normativa dos Estados, caracterizando-os 

como pós-modernos.  

No vasto universo de transações em que o Estado pós-moderno se insere, a 

estatalidade perde mais soberania do que autoridade. A soberania é atacada pela 

multiplicação de elementos e fatores externos ao Estado, forças as quais ele não consegue 

resistir, desqualificando-a pelo efeito corrosivo de uma interdependência crescente e cada 

vez mais ativa. Mas a autoridade política estatal sobrevive: em muitos domínios, os 

Estados continuam a acumular recursos para imprimir força e comando ao direito. Mas 

essa autoridade, porém, a pós-modernidade cuida de transformar. Já não é como dantes, 

                                                
589 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2004. p. 296. 
590 COHEN, Jean Louise. Whose sovereignty: empire versus international law. Ethics & International 

Affairs, New York, v. 18, n.3, p.1-24, 2004, p. 2.  
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fundada em força e coerção, mas diversifica-se, integrando a negociação e o 

convencimento. 

Essa mesma diversificação dá origem a alianças, sugerindo que o Estado pode 

delas se servir desde que não o faça de forma hierárquica, imperativa e solitária, mas 

aliando-se aos sujeitos portadores de novos recursos. Ela é, de certo modo, penhor de 

escolhas e de liberdade, uma vez que renova as condições de ação política e de produção 

normativa. 

Por isso mesmo o modelo de um Estado forte e de regulação normativa voltada 

para a centralização se mostra anacrônico, diante de tantas transformações trazidas pela 

pós-modernidade. Seria o mesmo que desconsiderar por completo as interferências dos 

sistemas social e econômico no sistema do direito. Ignora-se a luta pelo reconhecimento de 

direitos travada por uma diversidade de atores a pleitear por voz e vez no sistema jurídico.  

Assim, a tendência atual de um pluralismo jurídico, composto de múltiplas fontes 

normativas e de plúrimos sujeitos a compor o direito revela-se mais compatível com o 

cenário atual, deveras complexo e instável, próprio da pós-modernidade. 

Inobstante à confluência entre a tendência ao pluralismo jurídico e o contexto pós-

moderno, em todas as composições e modelações do direito apresentadas – no modelo de 

pluralismo jurídico inclusive, com maior razão – em nenhuma delas, a soberania estatal 

sobrevive.  

Aliás, é deveras dificultoso encontrar ou identificar, atualmente, alguma soberania 

que seja como aquela concebida pelas luzes da modernidade. As fronteiras são permeáveis 

e perdem seu significado quando sujeitos não estatais podem se comunicar e interagir a 

despeito delas. O Estado deixou de ser um sujeito unitário para converter-se em um marco 

a mais, mas não o único, no qual se negociam e se resolvem as diferenças políticas. A ação 

coletiva cada vez mais escapa da institucionalidade estatal. Em razão disso, fica cada vez 

mais difícil manter a ideia do Estado como garantia e segurança, como na modernidade, 

depositário do interesse geral.
591

  

Considerando todo esse enredo, a soberania estatal na pós-modernidade apresenta 

limites e potencialidades: seus limites se fincam na autoridade política que ainda detém o 

Estado de proclamar o seu direito, entretanto, essa autoridade se entrelaça a outras, 

                                                
591 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e Estado no século XXI. 

Itajaí: Univale, 2014. p. 104. 
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provenientes de outros lócus de poder, como o influxo mercadológico (do segundo setor) e 

de outros sujeitos para além do Estado, como a sociedade civil (terceiro setor), 

apresentando potencialidades. 

Em uma sociedade plural, diferentes grupos influenciam as decisões políticas, 

bem assim a produção normativa, visto que o poder não está concentrado. As democracias 

pós-modernas são formadas por diversos grupos de interesses, muitos deles concorrentes 

entre si, e, portanto, cada um desses grupos exerce influências sobre as questões que lhes 

são pertinentes. Disso deflui o dilema do pluralismo democrático. 

A resposta a esse dilema reside na participação efetiva da sociedade civil, fruto 

não apenas do procedimento inerente à democracia, mas do espírito democrático: de uma 

cultura à democracia essencialmente plural.  

Dessa forma, a soberania estatal enquanto instância exclusiva de produção do 

direito cede espaço à soberania estatal democrática. Nela, múltiplos atores produzem o 

direito paralelamente ao Estado, sem, contudo, prescindir do seu endosso para a sua 

validade e efetividade. Ao Estado somam-se outros elementos a produzir o direito e a 

compor, assim, a soberania, que passa da soberania estatal construída na modernidade para 

a soberania estatal democrática, própria da pós-modernidade. 

Por outro lado, ao perder a centralidade e o monopólio da produção do direito, o 

Estado se desorganiza, principalmente porque passa a coexistir com um direito não estatal, 

ditado por múltiplos legisladores de fato, que, devido a seu poder econômico, acabam 

transformando o fato em norma, disputando com o Estado a sua própria legitimidade e 

dessa forma, questionando o Estado de Direito, enquanto formulação geral de limitação do 

poder do Estado ao direito que ele mesmo cria.  

Essa problemática, no entanto, não pôde ser enfrentada devido às delimitações do 

tema propostas para a elaboração da presente tese. Mas que se revela, por certo, de suma 

importância para a compreensão do próprio Estado contemporâneo, bem como das 

formatações possíveis que pode assumir, seja a de um Estado que respeita ou viola direitos 

e liberdades fundamentais, o princípio republicano, os direitos humanos, a democracia etc. 

  A sociedade atual revela um crescente e contínuo dinamismo que a torna cada 

vez mais heterogênea. Dessa complexidade, brotam mais subsistemas oriundos daqueles 

que a compõem e que não se sintonizam com o Estado da atualidade. Isso porque a 

essência do Estado ainda está relacionada a um determinado grau de homogeneidade, essa 
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por sua vez, própria da modernidade, revelando o descompasso entre teoria e realidade. Por 

certo, as dificuldades daí decorrentes devem ser enfrentadas à luz de novas estruturas de 

pensamento. 

O grande desafio do porvir será encontrar novas formas de organização político-

jurídica que se compatibilizem com a pós-modernidade, bem assim com a soberania
592

 

diante da necessidade premente de distribuição de riquezas, de justiça social, de respeito 

aos direitos humanos e o (re)estabelecimento do princípio republicano. A soberania, nesse 

contexto, prescindirá ser novamente revisitada e (re)significada. 

Por tudo isso e para o que por ora se apresenta, resta demonstrado que a soberania 

estatal democrática é mais condizente com o contexto pós-moderno. Trata-se de pensar que 

a soberania estatal democrática prima por legitimidade, por imiscuir-se em um contexto de 

democracia fundamentada em participação efetiva. Significa pensar uma soberania estatal 

horizontalizada, e, portanto, mais congruente com uma sociedade cada vez mais complexa, 

heterogênea e multifacetada. 

  

                                                
592 BARTELSON, Jens. The concept of sovereignty revisited. The European Journal of International Law, 

Oxford, v. 17, n.2, p. 463-474, 2006, p. 463. 
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