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 O Direito é processo social de adaptação. Não é o único, mas um, entre os vários 

processos sociais de adaptação. Pode fluir espontaneamente, brotando instintivamente dos 

hábitos sociais; ou se realizar conscientemente, como instrumento social de organização, a 

serviço da Política. 

 No primeiro caso, a regra jurídica, para ser contemplada, precisa ser induzida da 

realidade, tal como de uma língua determinada se induzem as regras gramaticais. No segundo 

caso – que corresponde a um estágio historicamente posterior, e aos sistemas jurídicos mais 

rígidos – a norma jurídica nem sempre é induzida dos fatos, mas consiste muitas vezes em um 

modelo ideal, a cujo padrão se pretende que os fatos venham a se ajustar. 

 O gigantismo do Estado moderno leva-nos a duas ilusões de óptica: a) de que o Direito 

é o conjunto das normas jurídicas; e b) de que o Direito é apenas o Direito Estatal. Nem uma 

nem outra afirmação parecem verdadeiras. O Direito é, ao mesmo tempo, instinto e 

inteligência. A vida do Direito é uma constante interação entre o fato e a regra jurídica. 

 A norma ditada é também um fato, que se insere na figuração psico-social dos fatos 

que pretende disciplinar; desse ângulo, o ordenamento jurídico positivo é uma superestrutura, 

que pode ser uma flexível vestimenta, aderindo aos fatos sociais conforme sua consistência, 

ou uma férrea armadura, que os aprisiona. Aqui, o ordenamento jurídico positivo parece mais 

forte que os fatos. Engano. Os fatos são como a onda, a esbater-se contra a rocha do 

apriorismo; ou como a semente que ao crescer desloca com seu vigor o peso da muralha 

passageira. O que a violência fez aí foi apenas retardar a marcha natural dos fatos, ou, em 

outros termos, a marcha natural do Direito, presente nos fatos, não obstante a vontade do 

pseudolegislador. 

 Se as regras jurídicas positivas são ditadas apenas por economistas, ou sociólogos, 

correm o risco de nascer tecnicamente inaptas para o fim a que se destinam: a intenção do 

artífice ia além de sua capacidade artesanal. Quando as regras jurídicas são ditadas apenas por 

“técnicos” (burocratas) do Direito, correm o risco de se ausentar da realidade social. 

 Toda relação social, desde a mais elementar (a relação diádica), se desenrola segundo 

regras de conduta, inconscientes, ou conscientes. Essas regras são, em grande parte, 

imanentes à própria estrutura da interação; foram às exagerações do poder despótico que nos 

levaram a enxergar as regras de conduta como normas necessariamente transcendentes. Ao 
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enunciar-se aquelas regras de conduta, o que se faz é revelar, intelectualmente, o que já 

estava presente na realidade; tal como ao enunciarmos uma lei física, ou uma regra 

gramatical. Erram os gramaticantes, como erram os legisferantes, ao pretender moldar a 

língua, que é uma realidade viva, segundo seus padrões particulares e transitórios; os códigos 

artificiais de linguagem operam somente em sistemas técnicos fechados. 

Há regras sociais cujo enunciado se induz dos costumes, tal como dos fenômenos 

físicos se induz o enunciado da lei física. Num ou noutro caso, a regra (ou lei) que se enuncia 

não passa de uma descrição da constância ou regularidade, presente nos fatos. Ao se enunciar 

a regra, ela se ilumina ao nível da consciência, o que permite ao homem, conhecendo-a, 

buscar uma relação melhor de adaptação: ou a) tirando proveito, ao agir, do conhecimento da 

lei; ou b) buscando modos de agir que entenda superiores aos costumeiros. Aqui temos a 

edição da norma de conduta, à qual se deu o nome de lei. A norma, que é um enunciado de 

vontade, busca a constância, a conduta regular, segundo seu modelo. Não é descritiva. 

Chamando de lei quer à norma (nomos) quer ao enunciado da constância (physis), o homem 

deu lugar a equivoco. A pretensa antinomia entre “ser” e “dever ser”, em que ainda insiste o 

idealismo, não é o menor desses equívocos. 

Há diferença entre a sanção da lei natural e a sanção da lei positiva. Se o fogo queima, 

da constatação desse fato – que se enuncia no indicativo – induz-se regra no imperativo: “Não 

expor-se ao fogo”. A infração a essa regra produz, numa relação imediata de causalidade, dano 

ao infrator. Nem se pode dizer que a lei natural “incide”, como se fosse algo por cima do fato. 

Melhor seria dizer que ela “replica”, como uma víbora que, provocada, desdobra-se e pica o 

agressor. A regra positiva, quando infringida, não replica; diz-se que incide. Mas, por ser um 

ente de razão, essa incidência não opera, materialmente, nenhuma modificação nos fatos. A 

regra positiva, quando infringida, nada replica: ela se aplica. E a aplicação é momento 

comportamental a cuja base se acha um enunciado declarativo: o de que a regra jurídica 

incidiu. A sanção da lei positiva é abstrata; concretiza-se num segundo tempo, ao ser aplicada. 

A regra jurídica não se confunde com uma ordem, ou mandado. O mandado pode ser 

fato do mundo jurídico; se proferido por autoridade, por exemplo, insere-se no mundo jurídico 

segundo a competência dessa autoridade: pode ser legal ou ilegal. O mandado dirige-se 

imediatamente a um indivíduo, ou grupo de indivíduos, e é tal qual um impulso nervoso, é um 

estímulo que exige uma resposta X, e não outra; a obediência, a submissão ao mandado, é 

condição de sua própria existência. Um sinal vermelho de trânsito é um mandado que 

significa: “Pare!”. A regra jurídica, porém, é abstrata; inexiste correspondência imediata entre 

ela e o fato que prevê. Entre a regra e sua execução medeia a consciência do particular: 

porque este é que ajuíza, primeiramente, se o fato concreto “a” corresponde à hipótese 

abstrata “A” de incidência da regra jurídica. 

Um mandado continua sendo um mandado, mesmo quando assuma a vestimenta 

formal de uma regra jurídica, e mesmo quando dirigido ao círculo social na sua totalidade, 

como, por exemplo, a uma Nação. A obediência incontrastada ao mandado pelo corpo da 

Nação legitima o mandado do ponto de vista da competência, e ele se insere legitimamente no 
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mundo jurídico como mandado, não como regra. Se o corpo social repele o mandado, ou, 

oprimido pela força a ele se submete, o mandado se insere no mundo jurídico, mas como fato 

ilícito. Ao Judiciário competirá declará-lo, se provocado a se pronunciar sobre a aplicação da 

pseudo-regra jurídica. Há, pois, a considerar requisitos mínimos de liberdade de uma Nação, 

cuja enumeração foge ao âmbito deste estudo, para que se possa dizer se um mandado é ou 

não legítimo. 

A não ser quando se trata de incapazes, o Direito não protege o próprio agente contra 

um ato nocivo: a nocividade do ato volta-se contra ele. O Direito visa resguardar o outro e a 

coletividade naquilo em que possam ser atingidos por essa nocividade, seja quando ela, por 

evidente, é elemento do dolo (o fogo ateado à fazenda alheia), seja quando o interesse, ou a 

perspectiva individual, não permita distinguir o interesse coletivo. 

Se a própria percepção já é estruturada segundo regras em grande parte de ordem 

social, estrutura-se a relação diádica, como processo de adaptação, segundo as expectativas 

recíprocas de A e de B. Guy ROCHER descreve-as resumidamente:  

“ego sabe que alter espera que ego aja de determinada maneira”; 

“ego sabe que alter sabe que ego espera que alter aja de determinada maneira”; 

“ego sabe que alter sabe que alter espera que ego aja de determinada maneira”; 

“ego crê que alter espera que ego aja de determinada maneira”; 

“ego crê que alter crê que ego crê que alter espera que ego aja de determinada 

maneira”; 

“ego quer que alter espere que ego aja de determinada maneira”.2 

E assim por diante. No circulo social as relações ganham em complexidade. Importa 

distinguir entre as regras que conformam o grupo, quais são de natureza jurídica. Isso porque 

há regras religiosas, regras morais, regras de etiqueta etc., e também regras correspondentes 

a processos indistintos – ou ainda não suficientemente distintos – de adaptação. 

 

  

Parece que por dois ângulos diferentes podemos surpreender a especificidade da regra 

jurídica: geneticamente e institucionalmente. Pelo primeiro ângulo importa indagar como – e 

atendendo a que necessidade – uma regra de conduta se desgarra do lote indiferenciado das 

regras sociais, da religião, ou da moral, para se tornar regra jurídica. 
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A própria pergunta já implica, em parte, a resposta: supõe a pré-existência da regra, 

em alguns casos, no acervo indiferenciado ou relativamente diferenciado das regras sociais, 

despida ainda da característica jurídica. Esse acervo indiferenciado corresponde à estrutura 

mais íntima, espontânea, instintiva, inconsciente, do círculo social; por corresponderem a 

necessidades básicas, tais regras são uniformemente observadas; não sofrem contestação, não 

emergem ao plano da consciência, sequer são enunciadas. Elas correspondem à verdadeira 

“constituição” do círculo social, e fazem parte do inconsciente coletivo. 

Em seu interesse estudo “A política da família”, 3 R. D. LAING demonstra a existência 

dessas regras: “Numa família existe uma regra segundo a qual o pequeno Joãozinho não deve 

ter pensamentos sujos. O pequeno Joãozinho é um bom menino: não precisa que lhe digam 

para não ter pensamentos sujos. Nunca lhe ensinaram a não ter pensamentos sujos. E ele 

nunca os tem. Conseqüentemente, segundo a família, e até mesmo segundo Joãozinho, não 

existe qualquer regra contra os pensamentos sujos, porque não há necessidade de existir uma 

regra contra o que nunca acontece. Além disso, em família não se fala sobre uma regra contra 

pensamentos sujos, porque, uma vez que não existem pensamentos sujos, nem uma regra 

contra eles, não há necessidade de falar de um assunto desagradável, abstrato, irrelevante, e 

até mesmo vagamente porco. Não existe qualquer regra contra falar, de uma inexistente regra 

contra inexistentes conversas sobre uma inexistente regra que respeita algo inexistente.” 

“Existe uma lei contra o incesto. Podemos falar da lei contra o incesto, com muito mais 

liberdade do que podemos falar do próprio incesto; é normal existir uma regra contra falar do 

incesto, em especial em frente das crianças; mas não uma regra absoluta contra falar da 

existência ou não existência de uma regra contra o incesto. Costumava ser óbvio para muitos 

que quando o incesto não ocorre é porque existe uma repugnância “natural” em relação ao 

incesto. Para muitos, poderá agora ser igualmente óbvio que o incesto não ocorre com maior 

freqüência porque existem regras que se lhe opõem”.  

“Se alguns pensamentos não podem ser pensados – e entre os que não podem 

encontra-se o pensamento de que há certos pensamentos que não podem ser pensados, 

incluindo neles o pensamento no início referido – então aquele que obedeceu a este 

aglomerado de antipensamentos não se aperceberá de que está a obedecer uma regra no 

sentido de não pensar em X. Conseqüentemente, esse indivíduo não está consciente de X, nem 

de que não está consciente da regra contra estar consciente de X. Ao obedecer a uma regra 

que manda que não se aperceba de que está a obedecer a uma regra, negará que exista 

qualquer regra a que esteja obedecendo”. 

As regras cuja existência sequer se pode mencionar ocupam o lugar mais íntimo da 

estrutura do circulo social. E como são espontaneamente observadas, dispensam a existência 

de um aparelho repressor institucionalizado. A inexistência desse aparelho levaria a supor que 

a estrutura vigente é menos rígida; mas o contrário é verdadeiro. Quando uma regra deixa de 
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ser espontânea ou uniformemente observada, não apenas se toma consciência de sua 

existência, mas socorre-se a sociedade de instrumentos de coerção mais evidentes; por isso, 

os instrumentos e processos a que servem são aparentemente mais rígidos. São, porém, 

menos rígidos, e menos eficazes. A força é tanto maior, quanto mais difícil furta-se à sua 

imposição. 

A variabilidade do grau de coercitividade das regras sociais é exemplificado por 

DURKHEUIM: “Se não me submeto às convenções mundanas; se, ao me vestir, não levo em 

consideração os usos seguidos no meu país e na minha classe, o riso que provoco, o 

afastamento em que os outros me conservam, produzem, embora de maneira mais atenuada, 

os mesmos efeitos que uma pena propriamente dita. Noutros setores, embora a coerção seja 

apenas indireta, não é menos eficaz. Não estou obrigado a falar o mesmo idioma que os meus 

compatriotas, nem a empregar as moedas legais; mas é impossível agir de outra maneira. 

Minha tentativa fracassaria lamentavelmente se procurasse escapar dessa necessidade. Se sou 

industrial, nada me proíbe trabalhar utilizando processos e técnicas do século passado, mas se 

o fizer terei a ruína como resultado inevitável. Mesmo quando posso realmente me libertar 

destas regras e violá-las com sucesso, vejo-me sempre obrigado a lutar contra elas. E quando 

são finalmente vencidas, fazem sentir seu poderio de maneira suficientemente coercitiva pela 

resistência que me opuseram.” 

Existe assim uma hierarquia entre as regras de conduta social que nos permite 

estabelecer um paralelo entre o psiquismo individual e o psiquismo coletivo. Representando 

este por um circulo, temos em seu núcleo as regras mais fixas, rígidas e eficazes. Quando a 

regra deixa de ser espontânea ou uniformemente observada, ou seja, quando a sua constrição 

“natural” deixa de existir, o grupo social institucionaliza sua exigibilidade. 

É como se o circulo social fosse dotado de um movimento rotatório, em que a força 

centrifuga vai expulsando para a periferia elementos que se achavam presentes em seu 

núcleo, ou mais próximos a ele. Os elementos da periferia são mais fluidos e instáveis. Daí 

dizer-se que a insubordinação (melhor dizendo: a insubordinabilidade) é condição de 

existência da regra jurídica. O circulo social expulsa para sua periferia as relações conflitivas, 

para as quais admite formas de equilíbrio menos estáveis. 

A religião, segundo PONTES DE MIRANDA, é processo social de adaptação com peso 6 

de estabilidade; suas regras estão bem próximas do núcleo; a Moral tem peso 5. O Direito é 

processo social de adaptação menos estável: suas regras têm peso 3. 

Uma regra inscrita no Código Penal, com a correspondente sanção (por exemplo: pena 

privativa de liberdade), parece mais severa e coercitiva do que esta outra, inscrita 

delicadamente num simples convite para uma recepção social: “traje: rigor”. Entretanto, 

ninguém, ousaria infringir a última, expressa sob a forma de um conselho amistoso, ao passo 

que muitos infringem a primeira. 
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As sanções sociais variam segundo uma escala decrescente de violência, quanto mais 

se caminha para a periferia do dinamismo social. As estruturas e mecanismos nucleares de 

repressão, contidos nos sistemas instintivos, são mais severos: a pena é de inadaptação à vida 

social, e corresponde a doenças físicas (v., p. ex., “The cancer biopath”, de W. REICH), doenças 

mentais, suicídio. Um pouco mais distanciadas do núcleo, há sanções menos severas: barreiras 

de comunicação, olhares de reprovação, deboche, fofoca, riso, boicote, segregação, 

banimento. Todas penas ininstitucionalizadas, mas vigentes; correspondem a regras não 

escritas, ininstitucionalizadas, mas vigentes. 

A fixidez maior das regras de comportamento corresponde àquilo a que se chamou 

“instinto”. A superioridade do homem reside, quiçá, em uma adaptabilidade inteligente, mais 

flexível, a situações novas. A faixa de violabilidade permitida pelo Direito, e também pelos 

costumes, à liberdade individual – faixa que pode ser medida estatisticamente – é que permite 

comportamentos divergentes da norma, que representam muitas vezes tentativas de outras 

soluções adaptativas. Já se reconhece hoje a função social da própria marginalidade. 

O Direito é fenômeno de sujeição, é linha resultante do embate d forças em confronto; 

emerge quando emergem as forças de que resulta, intensifica-se quando essas forças, como 

nas relações sociais de troca, se aproximam do equilíbrio. A relação jurídica é entre pessoas. 

Entre o senhor e o servo não há relação jurídica, porque o servo aí figura como objeto: existe 

mera relação de arbítrio. Paradoxalmente, só há Direito onde existe (ou pode existir) 

insubordinação. O escravo achava-se marginalizado da vida jurídica, como sujeito, enquanto 

sua condição absolutamente servil não lhe permitia acesso ao menor dos bens jurídicos. 

Semelhante foi a situação da mulher: à emancipação social e econômica vem correspondendo, 

historicamente, a emancipação jurídica. Entre desiguais, a igualdade jurídica, quando 

proclamada, é meramente nominal. O Direito brilha, com toda sua intensidade, entre iguais. 
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