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I. INTRODUÇÃO

A tese cen tral des te tra bal ho tra duz a ve ri fi caç ão de que o di rei to com pa ra -
do traz ao fe nó me no da glob ga li zaç ão a pos si bi li da de da uni fi caç ão to tal
ou sec to rial dos or de na men tos ju rí di cos dos Esta dos so be ra nos, atra vés de
mé to do pró prio, um mé to do de apro xi maç ão por con vergência.

Além dis so, para sus ten tar aque la tese te mos de aten der a ou tras duas
te ses: a afir maç ão de que o di rei to com pa tra do cons ti tui um ramo au tó -
no mo de di rei to den tro da ciân cia ju rí di ca, e a tese que pers pec ti va o di -
rei to, e o di rei to com pa ra do tam bém, numa vis ão fi na lis ta, i.e. na lin ha
de as cha ma das teo rias da fi na li da de do di rei to.

Para este efei to com ple xo, de sus ten tar a tese cen tral e as duas te ses co -
la te riais, pro pon ho aqui re pe tir li te ral e li te ra ria men te, em bo ra em bre vís -
si ma e apres sa dís si ma sín te se, todo o per cur so ex pe ri men tal que se gui ao
lon go da in ves ti gaç ão, bem como apre sen tar a bi blio gra fia que cons ti tuiu a 
orien taç ão de re ferê ncia e au xi liar, se lecç ão po nen cial que já se en con tra
em con jun to com as de mais po nen cias apre sen ta das ao Con gres so edi ta das 
pelo Insti tu to de Inves ti ga ció nes Ju rí di cas de UNAM em CD.

Este re su mo da nos sa po nen cia,1 com por ta so men te uma bre vís si ma
re sen ha da que le per cur so (que por isso terá de ser per co rri do atra vés do
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1 Foi apre sen ta da como po nen cia em fe ve rei ro de 2004 du ran te el Con gres so so bre
Cul tu ras y sus te mas Ju ri di cos Com pa ra dos, e em si mul ta neo edi ta do pela Edi to ra Inter na -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



con teú do te má ti co jun to), a bi blio gra fía uti li za da, e todo o ca pí tu lo 6 re -
fe ren te à tese cen tral pro pria men te dita, o qual, aliás, o CD edi ta do não
in cluiu na integra.

II. UM MÉTODO DE APROXIMAÇÃO POR CONVERGÊNCIA

1. Intro duç ão ao mé to do pro pos to con clus ões so bre o per cur so

Cada pes soa per co rre o ca min ho que tem a per co rrer para al can çar e
che gar a um des ti no— e o des ti no que al can ça e a que che ga não é mais
do que isso mes mo: um des ti no, um lu gar, um de grau, um pa ta mar, um
ní vel, um con cei to, uma cer te za ou uma dú vi da, um ob jec ti vo; um es pa -
ço e um tem po a que a pes soa se en tre gou e a que se de vo tou, mas tam -
bém uma miss ão a que se des ti nou, por de cis ão sua e a que si mul ta nea -
men te foi des ti na da. Um des ti no a que nes ta con fluên cia do liv re ar bí trio 
como o de ter mi nis mo, com que par ti ci pa mos na obra da criaç ão, se che -
ga e se al can ça, por que por um lado se vive no uni ver so pró prio de cons -
ciên cia pró pria, e por que por ou tro vive-se com o uni verso e a cons ciên -
cia dos outros.

Nada, nem nen hum acto ou fac to, é aca so no ca min ho de cada um de
nós —ca min ho que é um per cur so (per = atra vés + cur so = mo vi men -
to)— e per cur so que nem é des pre zí vel nem irre le van te, e por isso é
como tudo im por tan te. E tam bém por isso por ser mo vi men to, e por que
tudo na vida é mo vi men to (quer quei ra mos quer não, quer fa ça mos por
es tar no mo vi men to, quer ten ham os ou tros de fa zer-nos an dar a nós no
mo vi men to) o não mo vi men to ou imo bi lis mo tam bém exis te como pura
ilus ão da men te, mas não da cons ciên cia. To da via, a for ma de o trans mi -
tir e des cre ver pode con ter as pec tos, fac tos ou na rra ti vas que aos des ti na -
tá rios se jam, ou que eles jul guem e de ci dam ser mais im por tan tes ou
mais des pi cien dos, mais ou me nos es sen ciais, ou cons ti tuí rem mes mo
uma in gé nua ver da de ou fal si da de, do tipo das que Mon sieur de la Pa lis -
se con ta va, sen ão um enor me e já di vul ga do déjà vu.

Por es tas raz ões, qual quer ex press ão na rra ti va de um per cur so é sem -
pre li te ral, mas tam bém li te rá ria; e pode con ter e ser con si de ra da mais ou 
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ci nal da Uni ver si da de Inter na cio nal em Lis boa, a ver sao com ple ta en liv ro de todo este
nos so ra bal ho te má ti co.
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me nos co lo ri da, mais ou me nos ex plí ci ta, mais ou me nos apro fun da da,
mias ou me nos cons cien te, mais ou me nos fe liz; e mais ou me nos aca dé -
mi ca se se des ti nar a ter vis ta a académicos.

Pode, até, ter tido um fio con du tor des de o iní cio da na rra ti va ao seu
fim, e o seu au tor ter dei xa do pon tos de ra cio cí nio por ex plo rar e re sol ver,
como que aban do na dos e a aguar dar dias mais dis po ní veis, ou te rem sido
cria dos como re ferê ncias pró prias. Quan do as sim acon te ce, ten ha sido in -
tenç ão por au tor, ou não, o pro pó si to de tais re ferê ncias dei xa das pelo
au tor é sem pre mui to útil para o lei tor que as apro vei ta, por que, por um
lado, po dem de fac to ser re ferê ncias in ten cio nais e in dis pen sá veis mas de 
apro fun da men to te má ti co ino por tu no ou im pos sí vel, mas, por ou tro lado, 
re ferê ncias são sem pre pis tas de in ves ti gaç ão para quem quer que seja.

Ve ja mos por exem plo uma das re ferê ncias que dei xá mos, sem a ex -
plo rar: não foi Cons tan ti nes co quem pers pec ti vou o di rei to de cada épo -
ca his tó ri ca com a Teo ria ge ral do pen sa men to para o re fe ren ciar como
pto le mai co, co per ni co, new to nia no?!2

• Por que não, ent ão, no mes mo sen ti do e pro pó si to, re fe ren cia mos o
di rei to da pós-mo der ni da de como quân ti co?!

• E des ta re ferê ncia, quan ta pon de raç ão, quan to es tu do, quan ta in ves -
ti gaç ão a fa zer, e des co ber tas e in venç ões a fa zer?!...

Antí go na, por exem plo:

...não é fru to de uma apli caç ão mecâ ni ca de cer tos im pe ra ti vos abs trac tos.
Ela man tém os ol hos aber tos para as exigê ncias di vi nas pre ci sa men te por que
está mo ti va da por algo tão con cre to como é o amor a seu irm ão que está mor -
to... Di ver sos in ves ti ga do res já cha ma ram a atenç ão para que na dispu ta en tre 
Antí go na e Creon te, o re vo lu cio ná rio é o mo nar ca. Antí go na, pelo con trá rio,
re pre sen ta a con ti nui da de, a his tó ria... — re cor da-nos o au tor de fi lo so fia y
re tó ri ca del jus na tu ra lis mo.3

Sem pre ha ve rá lei to res que che ga ram a este ca pí tu lo pa cien te men te
con cor dan tes ou dis cor dan tes com as afir maç ões que nos an te rio res dis -
se mos, mal gré tout, du ran te o nos so per cur so de es tu do; e, po de rá ha ver
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2 Ver nota 94 da vers ão em liv ro.
3 Veja-se o dou tor Gar cia-Hui do bro, Joa quim, Fi lo so fia y re tó ri ca del jus na tu ra lis -

mo, Mé xi co, UNAm, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, pp. 19 e ss.
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os que se gui ram o con sel ho ge nial de André Mal raux e que aqui che ga -
ram per sal tum, usan do per cur so di fe rente.4

De qual quer for ma a secç ão do ca pí tu lo te má ti co con clu si vo da tese
ad de mons tran dum, a se guir, su jei ta-se, e ofe re ce-se, a am bos os ti pos e
na tu re zas de todos os leitores.

Afir má mos e per co rre mos uma funç ão tem po ral do di rei to com pa ra -
do, que já e as sim o au to no mi za por en tre os de mais ra mos cien tí fi cos e
dis ci pli na res:

• O direito comparado entende-se, assim ramo autónomo, pela
amplitude temática que abrange e pela indispensabilidade e utilidade
do tratamento científica dos temas que abarca, mas também pela
especificidade da relação jurídica que estabelece e pela função social
que desempenha no binómio sujeitos-objecto; e, finalmente, pelo
método que desenvolveu e emprega ( o estudo do objecto, e o estudo
dos sujeitos, do direito comparado, formaria uma trilogia com o
presente estudo sobre o método a empreender...).

Di rei to com pa ra do, ramo au tó no mo na ciên cia ju rí di ca numa vis ão fi -
na lis ta dos di rei tos, uma funç ão nor ma ti va so cial pe ran te as fi lo so fias da
glo ba li zaç ão da Vida no Pla ne ta.

As mo ti vaç ões e tendências do di rei to com pa ra do re sul tam da pós-
mo der ni da de, e tal como a glo ba li zaç ão está a de co rrer na pós-mo der ni -
da de; esta, que é a uma só voz o tem po e o es pa ço em que vi ve mos no
glo bo, e em que o di rei to se si tua no con tex to do am bien te uni ver sal
(mul ti-dis ci pli nar e vi ven cial) do nos so uni ver so e no dos ou tros, nos sos
com pan hei ros e irm ãos de per cur so.

Com a cons ciên cia da fi na li da de não con di cio na mos a pró pria fi na li -
da de. Mas, de pen de da cons ciên cia a fi na li da de em que ob ser va mos e
ex pe ri men ta mos, en quan to su jei tos, os ob jec tos da cons ciên cia. A ca dei -
ra de Gos wa mi,5 que des li za por que é arras ta da, é a ca dei ra em que eu
me podia sen tar an tes de des li zar por ter sido arras ta da? São, numa funç ão e 
numa po siç ão, uma e a mes ma ca dei ra? E, o fac to que eu ob ser vo, e eu que
o ob ser vo, são uma e a mes ma coi sa?... A ob ser vaç ão fí si ca que eu faço e a
apreciaç ão jurí di ca a que eu che go, são uma e a mes ma coi sa? ...E são-no 
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4 Ver nota 3 da vers ão em liv ro.
5 Ver nota 2 da vers ão em liv ro.
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na min ha cons ciên cia e atra vés de mim, em bo ra já sai ba mos que a ideia e 
a for ma não cons ti tuem a essência des sas coi sas?... A essência da que las
coi sas tem uma re pre sen ta ti vi da de no cor pus fí si co que pode não ser
(qua se sem pre não é) a mes ma para o cor pus men tal. O que vi sua li za mos 
pela ob ser vaç ão é um ob jec to da nos sa cons ciên cia e que o po de mos par -
til har com os ou tros, e po de mos par til har con nos co guar dan do-o na nos -
sa me mó ria, são uma e mes ma coi sa?... — quan ta ma té ria para in ves ti -
gaç ão, a que o di rei to não pode ser al heio, e que se re flec te no im pé rio
ju rí di co das pes soas!...

Com os ou tros ob ser va do res, que são as pes soas, nós to dos (ob ser va -
do res- co muns e o ob ser va dor-ju ris ta) par til ha mos a ob ser vaç ão des de
que use mos os mes mos parâ me tros de lin gua gem —por isso, esta é sem -
pre mais di fí cil à me di da que nos afas ta mos das en ti da des de re ferê ncia,
tal como seja a nos sa casa o nos so vi zin ho, ou, quan do ru ma mos em di -
recç ão a uma te rra es tran gei ra onde só haja es tran gei ros, ou na di recç ão
a ou tros mun dos onde só haja ani mais com quem ten ha mos, se po der -
mos, de fa zer sub sis tir a nos sa lin gua gem co mum e usual por ou tros mo -
dos de ex pressão.6

O cor po men tal age mais ra pi da men te na ob ser vaç ão do que o cor po
fí si co por que é mais sub til na evo luç ão da vi sua li zaç ão do ob jec to, e por -
que a me mó ria se alo ja na que le e ela é fun da men tal à per cepç ão do
objecto observado.

E, tan to po de mos par til har com os ou tros o ob jec to vi sua li za do pela
nos sa cons ciên cia no cor pus men tal, como no cor pus fí si co; da junç ão de 
par til ha, men tal ou fí si ca, po de mos fa zer bro tar ca pa ci da des, ou mel hor e 
como os fí si cos quân ti cos pre fe rem di zer pos si bi li da des, que jul ga mos
que to dos en ten dem ser co muns; e que di ze mos por isso se rem ob jec ti -
vas. É por que dis po mos, para as par til har, de uma lin gua gem co mum em
que as trans mi ti mos e as co mu ni ca mos. Assim é o que acon te ce com a
cria ti vi da de, o amor, a be le za, a éti ca, ou a jus ti ça — e des tas ca pa ci da -
des-pos si bi li da des fir ma mos noç ões: a noç ão de éti ca, a noç ão de jus ti -
ça.... Mas, aten da mos que a essência do ob jec to não pas sa de uma re -
pre sen taç ão que é es ti mu la da pela me mó ria, e que a me mó ria fa cul ta o
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6 Sa be mos hoje que um cão, ou um gato, não ob ser va o am bien te com o cro ma tis mo
hu ma no; e acei ta mos que um ar bi rín ge ne não vi sua li ze um pré dio nova-ior qui no com a
mes ma for ma e va lor de um qual quer de nós eu ro peu...
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pen sa men to, que é a co rren te e o flu xo das noç ões e a pró pria junç ão da 
par til ha do ob jec to ob ser va do por cada um de nós.

Por bem, nas téc ni cas ju rí di cas usa das no quo ti dia no uti li za-se o re gis -
to do cu men tal dos fac tos e por que a me mó ria no fu tu ro é es sen cial na
téc ni ca, na pra xis, e na in ves ti gaç ão ju rí di cas do di rei to cons ti tuí do; mas
também no direito a constituir.

Isto bas ta ria para acei tar mos a to lerâ ncia pela funç ão da par til ha, que
fa ze mos e que os ou tros nos fa zem: a noç ão e a opi ni ão que os ou tros
têm do ob jec to, que por dado ex pe ri men tal é o mes mo ob jec to que nós
ob ser vá mos, pode não ser o ob jec to ob ser va do — aten da-se ao exem plo
da ca dei ra de Gos wa mi ao ser arras ta da, em que eu me po de ria ter sen ta -
do mas em que não me sen tei, e em que ou tra pes soa se sen tou, sem que
isso ti ves se im pe di do que ela fos se arras ta da, é na tu ral men te uma e a
mes ma ca dei ra para a ou tra pessoa que a observa.

O su per la ti vo está no ser, ou quan do mui to no es tar, e não no ter (nem 
eu nem o ou tro te mos a ca dei ra — a ca dei ra é, está); em vez de ter – ter
– ter, o su per la ti vo é ser – ser – ser, só por que é e tra duz o es pa ço en tre
as acç ões da existência do ob jec to. E isso é o que in te res sa à par til ha do
ob jec to vi sua li za do: criar um flu xo des de a per cepç ão até à cons ciên cia, 
pas san do pe los ob jec tos e che gan do ao su jei to ob ser va dor-ex pe ri men ta -
dor, que par til ha com os de mais na me di da em que os parâ me tros da co -
mu ni caç ão lho per mi tam. É ne ces sá rio que, cada vez mais, tais parâ me -
tros se alar guem no sen ti do do es pa ço e da cons ciên cia — é ao que se
cos tu me cha mar di vul gaç ão, ou de mo cra ti zaç ão, e é ne ces sá rio que a
glo ba li zaç ão de que ora se fala se faça e ten ha esse sen ti do e efei to!

É ne ces sá rio que essa co mu ni caç ão, e aque les parâ me tros, se alar -
guem cada vez mais para a par til ha ser re tor na da: “pois é dan do que se
re ce be”... (re cor da mos Fran cis co de Assis, e as leis da con ser vaç ão de
ener gia e das tro cas de ener gia, con si de ran dos e pis tas re fe ren cia dos nos
ca pí tu los an te rio res). Como pode ig no rar-se, e pas sar-se adian te, ob nu bi -
lan do o que já se con he ce e sabe so bre o Uni ver so (seja do pró xi mo seja
do lon gín quo, seja con si de ra do stri tu seja latu sen su), em as sun tos de tão 
gran de im portância?

E, para que não restem dúvidas, sejamos claros: estamos porventura a 
falarmos das mais subtis, sublimes, e relevantes matérias e questões do
direito, da ética, e da política — estamos a falar da democracia, do plu-
ralismo e da tolerância da fraternidade, dos direitos fundamentais e uni-
versais, que são Sagrados.
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Eu, di fi cil men te, po de ria ter uma vis ão so bre o Uni ver so que não fos -
se fi na lis ta; e im pos sí vel tê-la so bre o di rei to que não seja igual men te fi -
na lis ta (o que não sig ni fi ca de ter mi nis mo nem fa ta lis mo uni ver sal)!

Qua se uma con se quên cia ló gi ca, se não ti ves se nas ci do como uma
pos si bi li da de em pí ri ca in tuí da e ali men ta da pelo ju su na tu ra lis mo não re -
tó ri co (em opo siç ão aos po si ti vis mos iso la dos), pe los ven tos re fres can tes 
e pu ri fi ca do res quân ti cos, esta pos si bi li da de do di rei to com pa ra do ser
funç ão da par til ha no acto glo ba li za dor, e este não ter de ser, nem ge né -
ti ca nem ma ni pu la da men te, um pro du to da es cra vid ão pen san te dos po -
de res po lí ti co, eco nó mi co, mi li tar, e si mi la res.

2. A tese de um mé to do de apro xi maç ão por con vergência

O ca pí tu lo te má ti co e con clu si vo em tese su jei ta-se ago ra à pos si bi li -
da de de apro xi maç ão dos uni ver sos ju rí di cos — ou, de har mo ni zaç ão
como al guns im pro pria men te pre fe rem cha mar a esta fe no me no lo gia an -
tro po-so cio ló gi ca do po der-ser do de ver-ser normativo.

Exa mi ná mos, se gun do o rit mo e com as re ferê ncias ne ces sá rias para
che gar a este pon to do per cur so in ves ti ga tó rio, as téc ni cas me to do ló gi cas 
clás si cas usa das em di rei to e, es pe ci fi ca men te, as que os di fe ren tes au to -
res usam e pre co ni zam para os seus tra bal hos de com pa ra ti vis tas; mas
abor dá mos tam bém e atra vés do sis te ma das re ferê ncias as téc ni cas de
ou tras dis ci pli nas do con he ci men to que com as suas es pe cia li da des cien -
tí fi cas ron dam as do direito.

São téc ni cas ge rais e es pe cí fi cas que apro vei ta ram, e que ain da apro -
vei tam, ao di rei to com pa ra do; e com que, mes mo os que ne ga ram a este
au to no mia dis ci pli nar pró pria como no pas sa do Asca re lli, Tuna, Cons -
tan ti nes co, Cas tro Men des, ou Gar cia-Pe la yo, e hoje ain da gran des no -
mes como Ma nuel Ara gón, Oli vei ra Ascens ão, ou José Afon so da Sil va7, 
par til ha ram, e par til ham, um con tri bu to sem o que nun ca te ria sido pos sí -
vel tra zer o di rei to com pa ra do à pre sen te in ves ti gaç ão e à dis cuss ão
pós-mo der na mais alar ga da.
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7 Ver no tas 15, 21, 22, 30, 31, 54, 55, 56, e 57 da vers ão em liv ro; e in Apli ca bi li dad
de las nor mas cons ti tu cio na les, trad. Nu ria Gon za lez Mar tín,Mé xi co, UNAM, Insti tu to
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Au tó no ma de Mé xi co, mesa X, em fe ve rei ro de 2004.
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O com pa ra ti vis mo de sis te mas ju rí di cos, das suas fon tes e das suas
mo ti vaç ões — que na ob ser vaç ão alar ga da da nor ma ti vi da de fun da men -
tal — quer dos tex tos das res pec ti vas Cons ti tuiç ões po lí ti cas ou da pra -
xis cons ti tu cio nal, quer na ob ser vaç ão res tri ta da nor ma ti vi da de es pe cí fi -
ca dos pon tos e seg men tos den tro de cada ramo ju rí di co, das áreas ou
quest ões con cre tas, con ti nua a ser fei to dia ria men te, no que al guns pre fe -
rem cha mar, e bem, com pa ra ti vis mo para har mo ni zaç ão do di rei to.

E aqui duas gran des fi na li da des, nor mal men te, são pro cu ra das al can -
çar, e que em sín te se são:

• Ou, se tra ta de re sol ver uma quest ão con cre ta de di rei tos cons ti tuí -
dos que é, por al gu ma raz ão, ne ces sá rio di ri mir (a con sul ta de ca sos 
ju ris pru den ciais ou dou tri nal men te já tra ta dos, que dão a pers pec ti -
va em cada um dos dois, ou mais, or de na men tos ju rí di cos em con -
fron to com a ade qua da bus ca e in ves ti gaç ão das suas mo ti vaç ões
fac tuais e nor ma ti vas e pe las pró prias so luç ões para eles al can ça -
das), seja para a in ter pre taç ão e a apli caç ão de um di rei to ou de uma 
sim bio se de di rei tos à si tuaç ão do caso con cre to i.e. por se tra tar,
afi nal, de um ele men to im por tan tís si mo de re cur so na in ter pre taç ão
e apli caç ão das nor mas ju rí di cas pela bus ca da nor ma ju rí di ca — e
com ple ta-se pela com pa raç ão do sis te ma, o que Fran ces co Fe rra ra
me to di zou na in ter pre taç ão pura e na apli caç ão das nor mas ju rí di -
cas (em todo o caso com fi na li da de ao di rei to cons ti tuí do, de jure
con di to ou cons ti tu to); ou,

• Tra ta-Se de re sol ver uma si tuaç ão, am pla ou res tri ta, de di rei tos a
cons ti tuir, em que é, por de cis ão po lí ti ca (pú bli ca ou pri va da) ne -
ces sá rio ins ti tuir di rei to novo (de jure con den do, ou cons ti tuen do).8

É por esta se gun da fi na li da de que via já mos atra vés do per cur so (sin -
cré ti co e re fe ren cial ou sis té mi co) da que la que foi o da nos sa in ves ti gaç -
ão, e que con du ziu ao modelo de um método.

As téc ni cas com pa ra ti vas que se usam em di rei to com pa ra do aper fei -
çoa ram-se —pela mão de tão ilus tres e es for ça dos com pa ra ti vis tas— e
es ta be le ce ram ve zes sem con ta re gras e mé to dos par ce la res e con co rren -
tes (com ple men ta res uns dos ou tros) o que, tudo jun to, não pas sou de
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8 Pro fe sor dou tor Fe rra ra, Fran ces co, Inter pre taç ão e apli caç ão das leis, intr. e trad.
do pro fro fe sor dou tor Ma nuel de Andra de, A. Ama do, Edi tor, 2a. ed., Su ces sor, 1963,
Coim bra (em con jun to com a tese de dou to ra men te do tra du tor).
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uma me to do lo gia pró pria e ade qua da ao di rei to com pa ra do que po de mos
(com cau te la mas e tam bém com su fi cien te pro prie da de) de no mi nar mé -
to do com pa ra do,9 mas que só por si não bas ta ria para rei vin di car, mal gré
na mo dés tia dis ci pli nar im pu ta da pela maio ria dos seus au to res, au to no -
mia en tre os ra mos cien tí fi cos.

A apli caç ão de ou tras dis ci pli nas do con he ci men to, a aber tu ra — que
sem pre hou ve, re pe ti mos, as pers pec ti vas de cons tan ti nes co à teo ria ge ral 
do con he ci men to10 — e o ca sa men to in ter-dis ci pli nar da ciên cia ao ser vi -
ço do Ho mem e do Uni ver so, e não da ciên cia ao ser vi ço da ciên cia,
(ana lo gi ca men te como é uso na ex press ão arte ao ser vi ço do Ho mem e
do Uni ver so, e não da ex press ão arte pela arte), a cons cien cia li zaç ão da
fi na li da de e das fi na li da des do di rei to e dos di rei tos, tudo isso e mui to
mais, fi ze ram par til har uma per cepç ão nova.

• Intuiç ão con se gui da pela mes ma lin ha ti po ló gi ca que a es ta tís ti ca
em pí ri ca gan hou para a in for maç ão so cio ló gi ca sal to de in for maç ão 
na com preens ão em pro gres so de fe nó me nos que de ou tra for ma
ninguém ainda conseguiu ex pli car?

• Pen so, a este pro pó si to, exac ta men te o mes mo que os fí si cos das
lin has de Eins tein a Gos wa mi , ao re fe ri rem a ne ces si da de do sal to
quân ti co para su pe rar o li mi te la bo ra to rial experimentado.
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9 Veja-se Ro diè re, R., Intro duc tion au droit com pa ré, Fa cul té Inter na tio na le pour
l’en seig ne ment du Droit Com pa ré, Stras bourg, 1963; e , Pa ris, Da liz, 1979, pp. 69 a 70, e
59 a 61.

10 Ver nota 94. da vers ão em liv ro. Nos ca sos con cre tos de in ves ti gaç ão de sis te mas
sec to riais (como o exem plo na rra do do gru po de ju ris tas eu ro peus man da ta dos para cria -
rem um pro jec to de lei in dus trial re gu la do ra de um de ter mi na do sec tor de pon ta) se gui -
mos o se guin te es que ma, pri mei ro te má ti co e de pois de or ga ni zaç ão do gru po de tra bal ho: 
1o. a pro cu ra dos in dí cios da fi na li da de às dis ci pli nas de in ves ti gaç ão co mum, po lí ti cas
(cau sas/raz ões/mo ti vaç ões) an tro po ló gi cas, am bien tais, so cio ló gi cas, téc ni cas (con for -
me as áreas fac tuais), his tó ri cas cfr. ex pe riên cias an te rio res; 2o. apli caç ões de mé to dos
clás si cos, co muns. E isto per mi te es ta be le cer:
       a) fi na li da de po li ti co/geo gra fi ca/ramo e as gran des lin has de opç ão po lí ti ca as su mi da
com os meios/ca pa ci da de dos com pro mis sos po lí ti cos as su mi dos; b) qua dro de ob jec tos
da nor ma ti vi da de a ela bo rar; c) qua dro dos meios de fi ni dos; d) es tu do, aná li se, e qua dro
dos or de na men tos/sis te mas em con fron to; e) apro xi maç ão das lin has nor ma ti vas da cada
or de na men to/sis te ma por con vergência dos pon tos li nea res. Véa se R. Ro diè re, op. cit.,
nota , pp. 59 a 62 so bre a pers pec ti va, e os con di cio na lis mos da cha ma da uni fi caç ão mais
alar ga da, qui mé ri ca em 1963 mas para cujo fu tu ro de di fe ren te pers pec ti va re fe ren- cia -
va-se no pro jec to do Có di go Uni ver sal das Obri gaç ões do Pro fes sor Co sen ti ni.
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A aber tu ra da ciên cia do di rei to a no vas dis ci pli nas do con he ci men to
com a in for maç ão e a dis po ni bi li da de des tas, é no en tan to re la ti va, uma
vez que não se pode di zer que a ciên cia ju rí di ca ten ha es ta do com ple ta -
men te fe cha da a esta evo luç ão, em bo ra, por ve zes em con sonâ ncia por ve -
zes em dis sonâ ncia com as ves tes po lí ti cas em moda, o con he ci men to não
po dia ser im pe di do de pas sar pelo te ci do ju rí di co — mes mo nos pe río dos
mais her mé ti cos para o di rei to (du ran te a he ge mo nia es co lás ti ca;... como
du ran te a Inqui siç ão do San to Ofí cio;... ju ris tas du ran te o es ta li nis mo).

O que pa re ce his to ri ca men te nun ca ter sido con se gui do como ago ra,
nes ta pós-mo der ni da de, é a flui dez da in for maç ão e a de mo cra ti zaç ão
das vias de con he ci men to; não tan to do só con he ci men to, que a isso se
re fe re a di vul gaç ão cien tí fi ca a to dos..., mas das vias de co mu ni caç ão
que vei cu lam a in for maç ão e que fa zem-no frui ti fi car mais rá pi da e co -
mo da men te do que foi, re cor de mo-nos, no Re nas ci men to; i.e. a par til ha
do con he ci men to.

A in for maç ão e o con he ci men to so bre um fe nó me no ob ser va do na
área da fí si ca, da quí mi ca, ou bio lo gia, che ga-nos não só como uma ve lo -
ci da de pró xi ma do ime dia to, como por for ma que in te ra ge con nos co e de 
modo que cada um de nós pos sa in te ra gir com ela: a in for maç ão so bre
so luç ões de tra ta men to so bre doen ças fa tais che gam-nos e ge ram-nos es -
pe ran ça de cura ou de imu ni da de e lon ge vi da de acres ci da. A in for maç ão
so bre a clo na gem de en tes hu ma nos che ga-nos, e or ga ni za mo-nos em
gru pos de opi ni ão, par ti dos po lí ti cos, ou em acç ão de rua que, ge ram nos 
au to res da que la, ne ces si da de de lo ca li zaç ão se cre ta e de ano ni ma to, ou,
ent ão, or ga ni za mo-nos em acç ões de apoio e de, sus ten taç ão que ge ram
ne ces si da de de le ga li zaç ão cien tí fi ca e de publicidade.

É tam bém nes te ca din ho que fer vil ham os de mais fe nó me nos que as cha ma -
das fi lo so fias da glo ba li zaç ão sus ten tam e ex pli cam.

Tudo está de li cio so e pe ri go sa men te à mão de to dos, e por cus to mui to al -
can çá vel.

É ne ces sá rio aten der ao pe ri go das de lí cias.
Mas é inevitável viver neste cadinho.
Nun ca se pa rar o tri go do joio foi tão im por tan te e por ven tu ra di fí cil; mas

se pa rar é es col her pri mei ro, e an tes ain da com pa rar...

Qual quer or de na men to ju rí di co é cons ti tuí do por re gras de di rei to que
se agru pam em tor no de es pe cia li da des que vi sam criar parâ me tros de
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acç ão — re gras que per mi tem ou que proí bem ou li mi tam a acç ão; umas
e ou tras pre sen tes nos ra mos e sub-ra mos dos cha ma dos di rei tos pú bli cos 
e di rei tos pri va dos; os tam bém de no mi na dos ci vis, mer can tis, ou eco nó -
mi cos, os so ciais, os do am bien te, os de au tor — tão di ver sos quan to as
ne ces si da des hu ma nas que vi sam nor ma ti va men te dis ci pli nar e tão des fa -
za da men te de no mi na dos quan to o arran jo e o arru mo sis te má ti co foi
adul te ra do pe las urgências de ca ta lo gaç ão. Mas to dos sa be mos de que é
com pos to o or de na men to ju rí di co de um Esta do so be ra no, e to dos nós
sa be mos que um dado or de na men to pode nem sem pre es tar tão or de na do 
como por de fi niç ão de ve ria es tar. E que com pa ra ti va men te os or de na -
men tos est ão em dis sonâ ncia entre si.

O or de na men to ju rí di co por tu guês, à se mel han ça dos de mais or de na -
men tos la ti nos da Eu ro pa e da Amé ri ca, é fun da men ta li za do pelo di rei -
to cons ti tu cio nal, e com pos to pe los ra mos de di rei to co mum, pú bli cos e 
pri va dos, com mais ou me nos alar ga men to em sub-ra mos, tais como os
di rei tos das pes soas, das obri gaç ões, das coi sas, da fa mí lia, das su cess -
ões, pe los ra mos de na tu re za eco nó mi ca, ban cá rio, se gu ra dor e fi nan -
cei ro, fis cal e adua nei ro, e po lí ti co, os de na tu re za cri mi nal, os am bien -
tais da na tu re za, os so ciais da éti ca pú bli ca, do tra bal ho, da se gu ran ça
so cial, da edu caç ão, os fí si cos, os ener gé ti cos, os das te le co mu ni caç ões,
da agri cul tu ra, da pes ca, da ge né ti ca e bio tec no lo gia, en tre mui tos ou tros
— e os ins tru men tais de na tu re za ad jec ti va àque les.

São es tes ra mos, e os seus sub-ra mos, em nú me ro cada vez maior, que
no seu con jun to e com a sua es pe ci fi ci da de, e com a sua va rie da de e im -
portância, cons ti tuem hoje o or de na men to ju rí di co de qual quer Esta do So -
be ra no.

Cla ro que an tes de to dos per fi la-se a lei, ou o cos tu me fun da men tal,
nor mal men te ves ti do numa Cons ti tuiç ão po lí ti ca, pro gra má ti ca ou não,
que cons ti tui a vers ão es cri ta dos di rei tos, de ve res e ga ran tias fun da men -
tais dos ci dad ãos des se Esta do, e do que a mais esse Esta do e os seus ci -
dad ãos de ci dem ser fun da men tal em to das as de mais re laç ões ju rí di cas,
em ter mos tais que a nor ma des sa Cons ti tuiç ão —tex to ou cos tu me—
pre fe re a qual quer ou tra nor ma des se Esta do.

Re cor de mos ago ra como a ma te má ti ca e a geo me tria nos são úteis
para des co brir, in ven tar, e ex pli car as si tuaç ões e so luç ões, des co ber tas
ou inventadas.

Ima gi ne mos que um dado or de na men to ju rí di co é re pre sen ta do fi gu ra -
ti va men te por pon tos geo mé tri cos, de tal for ma que cada um des ses pon -
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tos re pre sen ta de per si um dos vá rios ra mos ou sub-ra mos que cons ti -
tuem o or de na men to ju rí di co. E se a li gaç ão de cada pon to re pre sen ta no
seu con jun to geo mé tri co uma lin ha rec ta (por que uma lin ha rec ta é for -
ma da pe los pon tos in fi ni tos que li ga dos en tre si ca bem nes sa rec ta ou
nes se seg men to de rec ta), o or de na men to ju rí di co fica as sim re pre sen ta -
do por uma lin ha rec ta for ma da pe los pon tos que re pre sen tam os ra mos e 
ou sub-ra mos da que le; e que est ão (abs trac ta e teo ri ca men te) em con -
sonâ ncia (mas con cre ta e pra ti ca men te mais ou me nos em con sonâ ncia
uns com os ou tros), i.e. que de co rrem do pon to dito fun da men tal, que
cons ti tui a Cons tituiç ão po lí ti ca ou o cos tu me po lí ti co. Então, em bo ra em
mais ou me nos dis sonâ ncia — pou co im por ta de mo men to — es ses pon tos 
geo mé tri cos aca bam por ser os pon tos geo mé tri cos de uma lin ha rec ta, e
aos ra mos e ou sub-ra mos de di rei to, as sim geo mé tri ca men te re pre sen ta -
dos, po de mos cha mar có di gos, co lect âneas, ou até mes mo áreas de

Fig. 1

Em que ideal men te nen hu ma nor ma, de en tre as que se agru pam pe los vá rios ra mos e
ou sub-ra mos, é su pos ta men te in cons ti tu cio nal nem con trá ria en tre si, uma vez que teo ri -
ca men te se sup õe que num or de na men to as nor mas in cons ti tu cio nais e as con tra rias ou
con tra di tó rias re vo gam-se, não se aplicam, e re jei tam-se.

Mas o or de na men to pode não ter, como atrás aliás já se dis se e qua se
sem pre não tem, os di rei tos de ve res e obri gaç ão dos ra mos ou sub-ra mos 
das espe cia li da des em con sonâ ncia, quer com a lei fun da men tal, quer uns
com os de mais, ent ão o or de na men to não se po si cio na numa lin ha rec ta,
mas em seg men tos de uma lin ha rec ta, ou mel hor de uma linha ten den cial -
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 Di rei to; as sim:
  
                   ...  Constituição política ou costume constitucional...
                 .....  Código Civil, ou ramos de ObrigaçõesReais, etc.
                ....... Código Comercial, ou ramos de Sociedades Comerciais...

                                          Marítimos, etc. ...
              ......... Código Administrativo, ou ramos...
           ...........  Código Penal...
         .............  Código  Fiscal
     .................  Código, ou ramo, colectânea, área, etc. ...
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men te rec ta (e que sê-lo-á quan do as in cons ti tu cio na li da des e ou as con -
tra diç ões en tre os seus ins ti tu tos nor ma ti vos, nor mas co muns, es ti ve rem,
e só quan do es ti ve rem, re sol vi das) as sim:

Fig. 2

Que re pre sen ta um mo de lo mais rea lis ta da ob ser vac ão co mum, do que o an teior,
pois a gran de maio ria dos or de na mien tos por de fi ciên cias téc ni cas de na tu re za ju rí di ca,
ou por opç ões po lí ti cas, mais ou me nos não de mo crá ti cas, evi den ciam nor mas in cons ti tu -
cio nais e con tra rias, co muns, en tre si.

Estes mes mos fe nó me nos de con sonâ ncia e ou de dis sonâ ncia po dem
oco rrer e oco rrem com fre quên cia real men te den tro dum mes mo ramo de 
di rei to de es pe cia li da de, ou den tro de um mes mo ramo ou sub-ramo, des -
de o pró prio di rei to cons ti tu cio nal e na Cons ti tuiç ão po lí ti ca (ou do cos -
tu me cons ti tu cio nal) ou den tro do Có di go Ci vil, como de qual quer ou tra
co lect ânea nor ma ti va — na ver da de os ju ris tas con he cem o fe nó me no
que se ca rac te ri za pela in cons ti tu cio na li da de e pela po siç ão con tra di tó ria 
en tre duas nor mas, se jam cons ti tu cio nais, ci vis, co mer ciais, ou fis cais .

E o que é ve ri fi cá vel na pers pec ti va ma cro-ana lis ta do Orde na men to
tam bém o é na mi cro-ana lis ta.11 Se bem que o mo de lo da Fig. 2 seja o
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                                Constituição política ou costume constitucional

                                Código Civil, ou ramos de ObrigaçõesReais, etc.
                        ....... Código Comercial, ou ramos de Sociedades...
                      ......... Código Administrativo, ou ramos...
                   ...........  Código Penal...
                 .............  Código  Fiscal
             .................  Código, ou ramo, de...

11 In Bo le tim da Fa cul da de de Di rei to da Uni ver si da de de Coiim bra, 2002, Coim bra
Edi to ra pode ver-se e con sul tar-se so bre o tema “Um Có di go Ci vil para a Eu ro pa”
(tri-lin gue) 21 pro pos tas sec to riais (ra mos de di rei tos co muns) do maior in te res se, pe los
Dou to res Ma nuel C. L. Por to, Dio go L. Ma cha do, A. San tos Jus to, J. Antu nes Va re la,
Artur Hart kamp, Jaaps Spier, Cris tian von Bar, Mau ro Bus sa ni, Ulrich Drob nig, Guil her -
me de Oli vei ra, Car los P. Cor te-Real, Jac ques Ghes tin, Ewan Mcken drick, Ge ne viè ve Vi -
ney, John W. G. Blac kie, Antó nio M.M. Mo re no, Fran ces co D. Bus ne lli, Sin de Mon tei ro,
Rui M. Mou ra Ra mos, Gui do Alfa, e Mar co B. M. Loos.
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mais fre quen te men te ve ri fi cá vel na apre ciaç ão real (seja por fal ta de re pa -
raç ão téc ni co-ju rí di ca seja por opç ão po lí ti ca), o mo de lo da Fig. 1 re pre -
sen ta a po siç ão co rrec ta em ter mos do de ver-ser nor ma ti vo; e com isto
que re mos di zer que um qual quer or de na men to ju rí di co deve-ser, ou deve
ten der para ser como a Fig. 1, ou seja não deve con ter nem nor mas in cons -
ti tu cio nais nem con tra di tó rias en tre si, e se exis ti rem de vem ser eli mi na das 
e ou re pa ra das. Va mos pois co me çar por con si de rar prio ri ta ria men te o mo -
de lo da Fig. 1.

O que é im por tan te é ob ser var como os or de na men tos ju rí di cos dos
Esta dos na ve gam em con for mi da de com o caos or ga ni za do (que pro cu rá -
mos re fe ren ciar em ca pí tu los an te rio res), de pen den te das suas cau sas e
efei tos e da fe no me no lo gia in ter-ac ti va das mo ti vaç ões, e opç ões po lí ti cas, 
e de mais en ti da des que a Po lí ti ca e a His tó ria con he cem, e as Re laç ões
Inter na cio nais hoje cien ti fi ca men te ex pli cam. E, umas ve zes na ve gam em
lin has pa ra le las rec tas, ou tras em seg men tos rec tos de lin has, tal como
vimos.

Nes sa sua na ve gaç ão os or de na men tos ju rí di cos —ten ham, como já
vi mos, a con fi gu raç ão quer da Fig. 1 quer da Fig. 2— po si cio nam-se di -
na mi ca men te umas ve zes em pa ra le lo, ou qua se pa ra le lo, ou tras ve zes
em con vergência, for man do lin has rec tas pa ra le las (que por de fi niç ão
geo mé tri ca por mais que se pro lon guem nun ca se hão-de en con trar em
pon to al gum), ou for man do lin has rec tas con ver gen tes (que pro lon gan -
do-se hão-de en con tra rem-se al gu res num pon to). E en tre to dos es tes há
ain da aque les or de na men tos que não são constituídos por linhas rectas,
mas só por segmentos de recta, Fig. 2.

Nes te uni ver so ju rí di co po de re mos ve ri fi car então que:

• Os or de na men tos que na ve gam, ou en quan to na ve gam, em pa ra le lo
nun ca se en con trar ão, não es ta be le cer ão con tac tos en tre os seus sis -
te mas ju rí di cos, nun ca con fron tar ão os seus sis te mas por que não
est ão de fac to em rota de apro xi maç ão na tu ral.

• Os or de na men tos que na ve gam em lin has con ver gen tes, en con -
trar-se-ão, e es ta be le cer ão con tac to en tre os seus sis te mas, por que
est ão em rota de pos sí vel apro xi maç ão na tu ral.

Mas o Uni ver so que a nos sa cons ciên cia vi sua li za, com que nos de -
fron ta mos e que se vi sua li za na nos sa per cepç ão de su jei tos-ob ser va do -
res, não é um uni ver so ideal, nem con cep tual men te bi-di men sio nal, mas
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tri-di men sio nal (para só re fe ren ciar mos, pelo me nos para já, as quar ta e
quin ta di mens ões...). E numa pro jecç ão tri-di men sio nal to das es tas lin has 
e os pon tos que as cons ti tuem (os ra mos e os sub-ra mos do di rei to que
comp õem o or de na men to ju rí di co), ocu pan do to da via o mes mo lu gar en -
tre si, ro dam e al te ram a po siç ão en tre os de mais. Só nes te Uni ver so
tri-di men sio nal se pode fa lar com ri go ro sa pro prie da de em na ve gaç ão (e
mes mo as sim fora dos câno nes da geo me tria por que esta, en quan to tal,
fa cul ta-nos uma pro jecç ão es tá ti ca da rea li da de). É que os or de na men tos
ju rí di cos não na ve gam pa ci fi ca men te pelo Uni ver so como acon te ce com
os Pla ne tas na obra mu si cal de Holst — as mo ti vaç ões, cau sas, e fe no -
me no lo gia são con he ci das... pas se mos adiante.

A quest ão é:
Os or de na men tos, cons ti tuí dos por lin has rec tas, ou, como já se re fe -

ren ciou, ten den cial men te rec tas, e que na ve gam, ou en quan to na ve gam,
em pa ra le lo com os de mais or de na men tos, po der ão con fron tar os seus
sis te mas —e a his tó ria mostra que fre quen te men te qua se sem pre as sim
é— pre ci sa men te quan do as suas lin has pa ra le las de les e dos de mais est ão
na tu ral men te mui to pró xi mas; i.e. sen do pa ra le las, por de fi niç ão nun ca se
en con tram, mas po dem apro xi mar-se pa ra le la men te e trans for mar-se, por
apro xi maç ão, em lin has pa ra le las coin ci den tes. Isto ve ri fi ca-se quan do a
lin ha do or de namen to for ma do por uma lin ha rec ta, ou ten den cial men te
como se re fe ren ciou, atrai a lin ha de ou tro or de na men to for ma do tam -
bém ele por uma lin ha rec ta, ou ten den cial men te, e trans for ma-se, um e
ou tro, numa lin ha rec ta (tam bém esta apa ren te ou ten den cial men te) coin -
ci den te; e as sim pode, e su ce de, su ces si va, e ou si mul ta nea men te, fa zer
pro ce der com os de mais. Esta apro xi maç ão não de co rre do que em geo -
me tria se cha ma po siç ão de con co rren tes, mas do que em mer ca do eco -
nó mi co se de no mi na de take over do con co rren te, ou no qua dro po lí ti co
de ane xaç ão, ou no tea tro mi li tar de con quis ta (apre sen te-se esta com a
con fi gu raç ão so cial, nor mal men te di plo má ti ca, que apre sen tar).

Em tal es ta do de coi sas um or de na men to ju rí di co ab sor ve o ou tro, ou
os ou tros, — e aqui, para a tese de um mé to do, é pou co im por tan te dis -
cer nir, em ciên cia, so bre os di rei tos, ou as cau sas que mo ti vam a ab sor-
ção, o take over, ou a con quis ta.

E o que aqui é ver da de para o tra ta men to ju rí di co com pa ra ti vis ta do
or de na men to ju rí di co to tal, é igual men te ver da de para o tra ta men to com -
pa ra ti vis ta do ordenamento jurídico sectorial.
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Um ex ce len te exem plo (de ab sorç ão sec to rial) te ria sido o que te ria
de co rri do no ver ão de 2003 em Sa ló ni ca se os Esta dos ade ren tes me no -
res não ti ves sem po di do re cu sar o Pro jec to cons ti tu cio nal Gis card
d’Estaing, até que a apro xi maç ão dos di rei tos cons to ti tu cio nais se ven ha
a fa zer por for ma a evi tar a pi siç ão de lin has geo mé tri cas con co rren tes,
com o sig ni fi ca do fi gu ra ti vo já atrás re fe ren cia do. Estes mo de los geo mé -
tri co-ju rí di cos são dinâ mi cos e com ple xos, e pela ane xaç ão par cial che -
ga-se e con clui-se a ab sorç ão to tal, pelo me nos ten den cial men te coin ci -
den te, fa zen do os de mais pon tos da lin ha, i.e. os de mais ra mos co muns,
adap ta rem-se e uni for mi za rem-se por for ça e acç ão da acç ão sec to rial
coin ci di da, so bre tu do, quan do este — como in casu — ac tua des de logo
no cons ti tu cio nal.

Te re mos (e te ría mos tido) uma lin ha coin ci den te, as sim no exem plo:

Fig. 3

(a) lin has coin ci den tes (tan tas quan tos os or de na men tos pa ra le los que fo ram atraí dos
pelo(s) or de na men to(s) do mi nan te(s), os quais ad qui rem o per fil do(s) Esta do(s) do mi -

nan te(s).

O di rei to com pa ra do é uma das áreas da ciên cia do di rei to com maior
apetê ncia à po li ti zaç ão ju rí di ca (em bo ra não uni ca men te, como já dis se -
mos e ve re mos; a sua ver da de é tam bém uti li zá vel me to do lo gi ca men te a
sec to res pri va tís ti cos) — não é por aca so que du ran te dé ca das, e ain da
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hoje, ten ham sido os cons ti tu cio na lis tas os com pa ra ti vis tas de maior
nome e pro jecç ão, nem que a eles o di rei to com pa ra do ten ha sus ci ta do
maior in te res se, nem que por eles ten ha tido maior pro jecç ão e de sen -
vol-vi men to cien tí fi co.

Mas o di rei to com pa ra do é tam bém e de igual modo a area da ciên cia
do di rei to com maior apetê ncia ao cul tu ral, por que é um ramo que com -
pa ra e as sim pode ob ser var a ex pe riên cia vi zin ha por que via ja, con vi ve e 
co mu ni ca, como mais nen hum ou tro,e que pode fa zer na ve gar os sis te -
mas e os or de na men tos ju rí di cos,in fluen cian do o(s) pró prio(s) uni ver -
so(s) onde aque les na ve gam.

É por isso — e por que é ne ces sá rio que o di rei to con ti nue e passe
cada vez mais a ser fei to por ju ris tas, e não por qua dros com ha bi li da de
para le gis lar. Inten cio nal e cons cien cio sa men te o di rei to tem de se er guer 
para dis ci pli nar a po lí ti ca, a eco no mia, e o po der mi li tar, e tudo o mais
que pela glo ba li zaç ão mo ti va a apro xi maç ão dos sis te mas ju rí di cos;
mais, do que os har mo ni zar, tra ta-se de apro xi mar — har mo ni zar é uma
pe ri go sa fa lá cia que não con vém à pós-mo der ni da de glo ba li zan te. E de -
pois, por que tudo isto é tam bém uti li zá vel me to do lo gi ca men te nas áreas
pri va tís ti cas de cada or de na men to.

A par das lin has rec tas pa ra le las que tri-di men sio nal men te for mam a
rea li da de do uni ver so das re laç ões in ter-es ta tais, exis tem as lin has geo -
me tri ca men te con co rren tes, que nos per mi tem co lo car os or de na men tos
ju rí di cos em po siç ão de con vergência, e pro ce der de modo a que a con -
vergência se faça por apro xi maç ão, di ga mos po li ti ca men te por ne go cia-
ção, di ga mos ju ri di ca men te por apro fun da men to das mo ti vaç ões, an -
seios, as pi raç ões an tro po ló gi cas e so cio ló gi cas dos su jei tos que ser vem
e se ser vem dos sis te mas ju rí di cos, de modo a que nem a so bre po siç ão
nem a coin cidê ncia se ve ri fi quem como pro ces so con cluí do.

Se as sim pro ce der mos te re mos as sim dois or de na men tos em bus ca de
apro xi maç ão ju rí di ca para os seus sis te mas ju rí di cos; dois or de na men tos 
ou vin te or de na men tos... no todo ou sec to rial men te ;... assim:
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Fig. 4

Em que 1 re pre sen ta o di rei to cons ti tu cio nal e aCons ti tuiç ão de cada or de na men to em 
apro xi maç ão; e, 1, 2, 3, e se guin tes, os res tan tes ra mos ou sub-ra mos (co lect âneas nor -
ma ti vas, có di gos) dos or de na men tos em apro xi maç ão com to dos os de mais or de na men -
tos in te res sa dos. Este exem plo ser ve ilus tra ti va men te o pre sen te caso de glo ba li zaç ão na
Eu ro pa da Uni ão; mas é apli cá vel à es ca la mun dial; e ve ri fi cá vel na mi cro-aná li se sec to -
rial (re cor de-se o caso exem pli fi ca ti vo an te rior men te re fe ren cia do de um con jun to de ju -
ris tas crian do por en co men da in ter-go ver na men tal Di rei to em área de tec no lo gia in dus -
trial de pon ta).

A apro xi maç ão dos di rei tos dos or de na men tos ade ren tes à acç ão apro -
xi ma ti va glo ba li za do ra é na tu ral e ten den cial men te —sen ão ra cio nal -
men te— mo ti va da nas lin has geo mé tri cas pelo pon to que já é co mum e
que co rres pon de ao di rei to cons ti tu cio nal, e de pois pe los res tan tes ra -
mos, sub-ra mos, áreas de es pe cia li da de; as sim
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Fig. 5

Em que 1 re pre sen ta o Di rei to Cons ti tu cio nal dos Esta dos cu jos or de na men tos já se
apro xi ma ram e cria ram uma úni ca Cons ti tuiç ão Po lí ti ca; e, 1, 2, 3, e se guin tes os res tan -
tes ra mos e sub-ra mos em apro xi maç ão cul tu ral e nor ma ti va; e, em Etcé te ra. ... e se tas a
tra ce ja do to dos os de mais or de na men tos e seus ra mos em apro xi maç ão já com di rei to
cons ti tu cio nal uni for mi za do; sen do que as se tas a cheio re pre sen tam a apro xi maç ão pos -
sí vel e res pei ta do ra da es pe ci fi ci da de que cada ra mos de di rei to deve man ter mais ou me -
nos apro xi ma do con for me a ve ri fi caç ão ex pe ri men tal e a in ves ti gaç ão re ve lar pos sí vel e
acon sel há vel — de modo a que a base tra ce ja da da pirâ mi de se vá re du zin do à me di da
que a apro xi maç ão se vá ve ri fi can do, como se dis se, se gun do o pos sí vel e o acon sel há -
vel, en tre os vá rios ra mos e sub-ra mos em con fron to apro xi ma ti vo.

Te ría mos um fu tu ro, as sim:

Fig. 6

Em que, idê nti co ao an te rior, a base de afas ta men to se vai re du zin do por apro xi maç ão 

e res pei to cul tu ral.
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Ou as sim:

(Fig. 7)

Que é a tendência na tu ral quan do cul tu ral.

Em que a base se vai re du zin do.

Fig. 8

Em que as lin has e a for ma geo mé tri ca se tra duz já qua se e numa lin ha rec ta geo mé -
tri ca e num or de na men to ju rí di co glo bal12, pro ve nien te dos or de na men tos in te res sa dos
que por opç ão e acor do se fo ram apro xi man do na me di da e com o com pro me ti men to do
pos sí vel pe ran te as ca rac te rís ti cas pró prias e de in ter-acç ão de cada ramo ou sub-ramo,
uma vez tor na do co mum o tex to cons ti tu cio nal e os seus di rei tos.
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A glo ba li zaç ão não pode fa zer con fun dir o que é dis tin to do di ver so.
A glo ba li zaç ão não pode evi tar o per cur so em tro no das cul tu ras que

são pró prias dos ho mens, e que nas suas re gi ões e co mu ni da des as vi vem 
com a as pi raç ão de as con ti nua rem a vi ver.

A glo ba li zaç ão não pode ser vir para a he ge mo nia do ho mem so bre o
homem.

As mo ti vaç ões da glo ba li zaç ão cons ti tuem es tí mu los aos com pa ra ti -
vis tas para que a pós-mo der ni da de uni fi que o que é dis tin to, mercê da
geo po lí ti ca re pe ti da e an ti ga, e iden ti fi que o que é di ver so mercê da as pi -
raç ão humana vivida no quotidiano.

O di rei to com pa ra do mo ti va-se à glo ba li zaç ão.
O di rei to com pa ra do ten de para que a glo ba li zaç ão seja ope ra da, e se

ope re den tro da uni fi caç ão quan to ao que só ain da não está uni fi ca do por
cau sa geo po lí ti ca re pe ti da e an ti ga. Nin guém pa re ce dis cu tir a uti li da de
da uni for mi zaç ão dos sis te mas mer can tis em co mu ni caç ão. A Lei Uni for -
me so bre Le tras, Liv ran ças e Che ques, por exem plo, con se guiu apro xi -
mar sis te mas logo que come çou a ser sub scri ta, após 7 de Jun ho de 1930
pe las Con venç ões de Ge ne bra, o que em Por tu gal deu ori gem ao De cre to
n.º 23.721 de 29 de Mar ço de 1934 pu bli ca do no Diá rio do Go ver no de 21 
de Jun ho do mes mo ano. A uni for mi zaç ão ju rí di ca dos meios ban cá rios ou 
de pro duç ão dos meios bá si cos de vida, como seja os for ne ci men tos de
elec tri ci da de, água, ou trans por tes, são de for mas vi ven ciais co muns em
ge ral. Mas já as for mas de cons ti tuiç ão e de dis so luç ão ma tri mo nial, ou
de trans miss ão su ces só ria, têm na tu ral raz ão de ser cul tu ral es pe cí fi ca, li -
ga das às re gi ões e co mu ni da des que o ho mem ha bi ta e onde vive.

Tudo é men su rá vel e ve ri fi cá vel, fa zen do de cada caso um caso com
téc ni cas com pa ra ti vas e meios téc ni cos in ves ti ga tó rios adequados.

Os di rei tos cons ti tu cio nais com por tam e in cluem prin cí pios fun da -
men tais e co muns a todo o Ho mem, e a que to dos os ho mens as pi ram; no 
que é co mum a to dos, e no que de co mum tem a di ver si da de de cada
grupo.

Um mé to do de apro xi maç ão dos or de na men tos ju rí di cos por con -
vergência tra duz a mo ti vaç ão e a tendência na tu ral e cien tí fi ca do di rei to
com pa ra do na pós-mo der ni da de; mas tra du zi rá tam bém for ma de afron -
ta men to ao imo bi lis mo me to do ló gi co dos com pa ra ti vis tas que con ti nuem 
a per ma ne cer li ga dos à sim ples mo ti vaç ão de com pa rar e aí con cluam o
seu tra bal ho.
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Tra duz por tan to a afir maç ão de que o Di rei to tem de man ter em dinâ -
mi ca a sua in ter venç ão, en quan to ciên cia que des co bre for mas e for mu -
las de dis ci pli na nas re laç ões hu ma nas, en tre os ho mens e en tre es tes e o
meio ambiente em que vivem.

Assim, a ca min ho do uni ver sal na afir maç ão de que to dos so mos
iguais e di fe ren tes com a par til ha que tudo em di rei to é di fí cil, por que é
si mul ta nea men te ser e de ver-ser; e que é essa a par til ha que te mos para
dar e re ce ber

Tal vez se co me ce a ge ne ra li zar mais a con vicç ão de que a co ra gem, a
se re ni da de, e a sa be do ria para mu dar e dis tin guir o que nos ro deia e a
nós pró prios, e dar para re ce ber ou per doar para ser per doa do, é mais do
que re cor te li te rá rio, do que tra diç ão atá vi ca, ou do que re des co ber ta
cien tí fi ca que dis cre ta men te al guns re pe tem — e isto por que o di rei to
que a nos sa so cie da de es pe ra e an seia é mais que evi den te men te um di -
rei to fei to por ju ris tas, in com pa tí vel com os di rei tos que não se de sen vol -
vam den tro de um padr ão de bom sen so e de ge ne ro si da de uni ver sal.

Como na geo me tria, to dos es tes con si de ran dos — de aten di men to à
gé ne se e cau sa das ne ces si da des so ciais que en ten de mos fun da men ta rem
a tese de um mé to do de apro xi maç ão con ver gen te dos di rei tos cons ti tuí -
dos ou a cons ti tuir, den tro da so cie da de hu ma na não tra du zem uma vis ão 
rec ti lí nea ili mi ta da de uto pia; mas tra du zem se gu ra men te a pos si bi li da de
de um enor me su ces so, já e se de uto pias fi gu ra das em seg men tos li nea -
res rec ti lí neos se tra tar, im pa ra vel men te, com uma hu ma ni da de em de -
man da do di rei to do ho mem, que é o di rei to do pró prio Uni ver so.

Nes te qua dro de apre ciaç ão me to do ló gi ca, cabe con cluir com a re ferê -
ncia à ne ces si da de de um Sis te ma ins ti tu cio nal de apro xi maç ão dos
Orde na men tos Nor ma ti vos dos Esta dos à es ca la que a pró pria glo ba li -
zação vai de ter mi nan do.

A ex pe riên cia, em bo ra sec to rial e res tri ta ao qua dro ju ri di co-nor ma ti -
vo da Eu ro pa, é ve ri fi cá vel hoje na Uni ão Eu ro peia, des de que, já an te -
rior men te, com a fus ão dos Exe cu ti vos a Co miss ão cria da pela CECA
pas sou a as su mir des de 1967 as res pon sa bi li da des da Alta Au to ri da de a
exer cer as ta re fas das Co miss ões por for ça dos Tra ta dos de Roma, cfr.
ar ti go 155 Tr. CEE, e ar ti go 124 Eu ra tom, atri buin do-lhe des ta for ma a
funç ão ne go cia do ra para os acor dos ex ter nos do que ent ão foi a Co mu ni -
da de Euro peia, hoje Uni ão Europeia.

Mas uma ou tra en ti da de, o Con sel ho, onde têm as sen to mem bros dos
go ver nos dos Esta dos Eu ro peus Ade ren tes, cfr. ar ti go 2 do Tr. de fus ão,
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pa re ce ter atri buí do aos mi nis tros dos ne gó cios es tran gei ros ta re fa e com -
petê ncia ne go cial do po der nor ma ti vo, o que tra du ziu um evi den te e sé rio
si nal de apro xi mação do po der po lí ti co.

Para os pro pó si tos eu ro peus da Uni ão, a es tru tu raç ão de uma en ti da de
in ter-go ver na men tal onde ten ham as sen to to dos os Esta dos so be ra nos
com o mes mo peso de re pre sen taç ão e de de cis ão, e com pro pó si tos mais 
de fi ni dos e me nos afas ta dos de uma con cepç ão e prá ti ca con ci lia das, ou
con ci liá veis com o es pí ri to das fi na li da des ma ni fes ta das nos con si de ran -
dos e me to do lo gia des te nos so tra bal ho, re dun da ria, a nos so ver, efi caz e
me nos reac ti va; a prá ti ca de tal com por ta men to afas ta ria o exem plar caso 
de Sa ló ni ca, do Ver ão de 2003, e pré-fi gu ra ria o arran que para uma
solução comum final.

Em ca pí tu los an te rio res evi den ciá mos como o com pa ra ti vis ta ne ces si -
ta, na área da sua in ves ti gaç ão, de com pa rar. Para al can çar tal de si de ra -
tum tem re co rri do, e re co rre, às téc ni cas que in te gram o clás si co mé to do
com pa ra ti vo; tem sido, e con ti nua a ser, o pro ce di men to co mum e co rrec -
to. É sa bi do.

Mas, o com pa ra ti vis ta não com pa ra, nem para nem por com pa rar;
com pa rar faz sim ples men te par te de um pro ces so, e de um pro ce di men to
que é mais lon go e di rec cio na do, e que pro cu ra al can çar uma fi na li da de
dinâmica criativa alargada.

A des co ber ta das fi na li da des do com pa ra ti vis ta é funç ão do ní vel da
com pa raç ão que como ob ser va dor ele al can ça, e em que a sua cons ciên -
cia se fun da men ta. E aí, fun de-se o bi nó mio das ex pe riên cias su jei to-ob -
jec to (ob ser vaç ão pré-ju rí di ca) e ser-de ver (criaç ão e pra xis normativa).

Com pa rar dei xa de ser ent ão a meta e o ob jec ti vo fi nal do com pa ra ti vis -
ta, por que ele avan ça para es ta be le cer padr ões ma cro e mi cro-ana lí ti cos.

Pela sua lon ga e aten ta ex pe riên cia de ob ser va dor, de com pa rar as ex -
pe riên cias pró prias e as al heias nos en qua dra men tos an tro po ló gi co, so -
cio ló gi co, po lí ti co —como an te rior men te ob ser va do—, o com pa ra ti vis ta
al can ça uni ca men te o pa pel de mero co pia dor ou adap ta dor de ex pe riên -
cias al heias, mas pode pro por so luç ões am plas (glo bais-in te grais, ou sec -
to riais) des ti na das de ime dia to, e por ele, à criaç ão de Di rei to novo (jus
ad cons ti tuen do).
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Por um lado, este qua dro de téc ni ca dis po ní vel alar gou-lhe os ho ri -
zon tes, e, por ou tro ain da, essa dis po ni bi li da de abriu-lhe cam po de tra -
bal ho mais vas to — já não se tra ta de aper fei çoar um sec tor nor ma ti vo
co mum ou o sec tor cons ti tu cio nal de um or de na men to, mas de in ter vir
numa área geo grá fi ca de mul ti-or de na men tos, propondo e criando
Direito Universal.

As ne ces si da des, sem pre as ne ces si da des, hu ma nas a que o di rei to
pro cu ra aco rrer, mo ti vam pro gres so cien tí fi co; a glo ba li zaç ão, a ac tual
glo ba li zaç ão, é um ca din ho des sas ne ces si da des... O com pa ra ti vis ta disp -
ões da fe rra men ta so cial mais ade qua da à nor ma ti vi da de dis ci pli na do ra.

A ob ser vaç ão do ju ris ta com pa ra ti vis ta fi gu ra-se na que las ne ces si da -
des, que, di tas por for ma o mais abs trac ta, são: a criaç ão de um di rei to
ao di rei to uni fi ca do, que in te gre fun da men tal men te e por for ma co mum,
o que é, pe los e aos seus des ti na tá rios, e o que não é co mum (pelo me -
nos tem po ra ria men te) a to dos, por que exis tem es pe ci fi ci da des pró prias
(cul tu rais, geo grá fi cas...), en tre os des ti na tá rios.

Co mum a to dos é o di rei to de res pei tar e ser res pei ta do. Co mum a to -
dos é a con sa graç ão des te di rei to no di rei to cons ti tu cio nal, que con sa gre
di rei to ao con jun to co mum, e di rei to aos con jun tos es pe cí fi cos (de fe ri dos 
por re gi ões geo grá fi cas, et nias, gru pos — con for me for ade qua do).

O com pa ra ti vis ta ca re ce as sim de um mé to do de gan ho acres cen ta do,
cuja apli caç ão ao ob jec to ob ser va do (re sul ta dos de mé to do com pa ra ti vis -
ta) per mi ta in du zir para os ob jec tos não observados mas intuídos.

O ac tual exem plo da criaç ão do di rei to eu ro peu é um caso es cla re ce -
dor, ac tual e vivo — mas não é o úni co; sim ples men te por mais pró xi mo, 
no es pa ço e no tem po, per mi te-nos uma mais fá cil ex pli caç ão e apre sen -
taç ão.

Com pa ra dos os sis te mas, ou or de na men tos, lo ca li zem-se geo gra fi -
ca-men te onde quer que seja, tor na-se ne ces sá rio criar Di rei to que per mi -
ta e de ter mi ne a apro xi maç ão des ses sis te mas por con vergência, i.e. de
modo a que a par tir de equaç ões pró xi mas pela na tu re za das suas ne ces -
si da des, e pe ran te as pos si bi li da des que con co rrem a, e de, cada uma de -
las, se in tua a pos si bi li da de de equa cio nar por for ma nova a(s) ne ces si da -
de(s) que a(s) mo ti vam a(s) na pré-fi gu raç ão de di rei to, di rei to novo),
com a evo luç ão re du tí vel às Fi gu ras 6, 7, e 8.

O com pa ra ti vis ta, uti li zan do o ma te rial ob ti do por com pa raç ão, e
aven ça na criaç ão da nova ex pe riên cia do ser-dever:
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• Pri mei ro, cian do as nor mas de es co ra men to ao cor po ju rí di co de
jure con den do — se jam nor mas cons ti tu cio nais ou já as comuns;

• Se gun do, crian do o pró rio cor po ju rí di co, co me çan do pe las nor mas
cons ti tu cio nais que pré-fi gu ram a lei fun da men tal, ex pres sa na
Cons ti tuiç ão po lí ti ca, ou no cos tu me po lí ti co, e pas san do à nor mas
co muns, ci vis, co mer ciais, ban cá rias, ou de am bien te;

• Terceiro, crian do o sis te ma de auto re ge ne raç ão nor ma ti va, para
que as so luç ões so bre ob jec tos in tuí dos con ten ham elas pró prias al -
ter na ti vas de rec ti fi caç ão a eventuais erros.

Nes tas se quên cias de in ves ti gaç ão e de cons truç ão o com pa ra ti vis ta
— com a fi na li da de bem de fi ni da pela opç ão e o pro pó si to po lí ti co bem
as se gu ra do pe los ac to res da po lí ti ca — pros se gue e ob tem do seu tra bal -
ho modo que ob ser ve os sis te mas em apro xi maç ão por con vergência; ou
seja, com pa ran do os sis te mas e apro xi man do o se mel han te e o dis se mel -
han te, faz, como em geo me tria, con ver gir as lin has que são de fi ni das pe -
los pon tos fi gu ra ti vos dos ra mos ou sub-ra mos do di rei to. E sabe o que
pode criar como di rei to novo, e como o pode criar com di rei to man ti do,
de modo a que o or de na men to cria do (ou uma par te des se or de na men to)
as sen te e se con fi me na evo luç ão nor ma ti va do que a to dos pode ser co -
mum e a cada um deve ser par ti cu lar.
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