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 I. COSMOPOLITISMOS, INTERNACIONALISMOS, UNIVERSALISMOS 

 A comunidade internacional é uma ordem em potência no espírito do homem, 

porém não corresponde a algo estabelecido. 3 

 Qual o modelo de uma ordem mundial? Com ela desapareceriam as fronteiras? Os 

Estados? As nacionalidades? Como essa ideia tem se desenvolvido? Há necessidade de 

um direito supranacional, capaz de garantir a paz, o equilíbrio ecológico, as fontes de 

energia, a alimentação os povos, a observação dos direitos do homem, a repressão ao 

crime? 

 Ponto principal nessa discussão consiste na pessoa humana como sujeito do direito 

das gentes. Os anseios do homem não se condicionam a limites territoriais dos países. O 

gênero humano é concebido de forma universal. Os problemas humanos exigem uma 

solução planetária capaz de expandir os progressos da vida e as conquistas da técnica. 

 O homem é sujeito da história do mundo. Ele é um cosmopolita. Um cidadão do 

mundo. 

                                                             
1 Universidade de Brasília. Presidente da URBS – União dos Romanistas Brasileiros e do IHGDF – Instituto 

Histórico e Geográfico do Distrito Federal. 
2  Notas para uma participação no XX Congresso Latinoamericano de Direito Romano, Sassari e Roma, no 

dia 21 de setembro de 2018. 
3 Charles de Visscher, Teorias y Realidad en Derecho Internacional Publico, Barcelona, Bosch, 1962, 

p.106 
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 Uma das reações ao estado moderno, nacional, territorial, soberano, foi o 

surgimento da ideia da associação revolucionária mundial. 

 O anseio mais poderoso de simpatia humana, fora das relações de família deveria 

ser o que unisse os trabalhadores de todas as nações, de todas as línguas e de todas as 

raças. 

 Marx prevenira que qualquer separação no proletariado, dividindo-o em 

nacionalidades, geraria o seu enfraquecimento. No entanto, a burguesia no seu avanço 

incomum acarretaria a unidade ao mundo. O mercado mundial acelerara o 

desenvolvimento do comércio, da navegação, dos meios de comunicação à medida que a 

indústria, o comércio, a navegação, as vias férreas. A exploração do mercado mundial 

imprimira um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Em lugar 

do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolveu-se 

um intercâmbio, uma universal interdependência das nações.4 

 Os teóricos do comunismo foram precursores da chamada globalização, até 

porque esperavam a revolução nos centros mais industrializados. 

 O movimento pacifista também é importante para a proposta de um governo 

mundial.5 

 De igual maneira, as instituições restritas a campos técnicos, que apareceram no 

século 19, fazem parte da pretendida internacionalização.6 

 Muitos séculos antes, Platão referiu-se a uma Liga Pan-helênica para o 

fortalecimento da República. 

 Na escola cínica, Antístenes (444 – 365 a.C.), discípulo de Sócrates, pregava a 

extinção da escravatura, o pacifismo, a fraternidade entre raças e as nações, uma pátria 

universal. Criou-se a palavra cosmopolita. Sócrates (segundo Plutarco) teria dito “não sou 

grego, nem ateniense, sim um cidadão do mundo”. 

 No De Regimine Principium (obra atribuída a Santo Tomás de Aquino) o objetivo 

de uma sociedade perfeita seria a tendência da humanidade e a paz o primeiro bem a ser 

                                                             
4 Cf. Marx e Engels, Manifesto comunista, Obras Escolhidas, vol I , São Paulo, Alfa Ômega, s/d, p. 230 e 

segts.   
5 1816, Londres, a Sociedade Britânica para a Paz Universal e Permanente; 1843, Londres, Convenção 

Pacifista Interncional; 1848, Bruxelas, Congresso Internacional da Paz; 1849, Paris, Congresso da Paz, 

presidido por Victor Hugo, que predisse a fusão na Europa em uma unidade superior. 
6 1865, International Telegraph Union; 1874, Universal Postal Union; 1886, Copyright Union; 1905, 

International Institute of Agriculture. 
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alcançado. Se essa não é obtida, há a necessidade de algo mais amplo: a comunidade 

internacional politicamente organizada.7 

 Francisco de Vitória (1492 -1546), o fundador do direito internacional, sustentou 

que a soberania particular perde sua autoridade quando usurpa o que pertence à 

comunidade universal, contra a qual não pode prevalecer a divisão da humanidade em 

diversas nações, uma vez que estas permanecem unidas entre si, sem distinção de raças 

ou de religiões, pelo vínculo natural da fraternidade. 8 Assim, todos os homens pertencem 

àquela comunidade, remontando-se a Gaio: “o que é instituído pela razão natural entre 

todos os homens e observado por todos os povos, e que é chamado de ius gentium, como 

direito utilizado por todas as gentes”.9 A comunidade universal seria governada pelo ius 

naturale e pelo ius gentium. 

 No começo do século 16, os humanistas (Thomas Morus 1418 – 1535 e Erasmo 

1469 -1536) opõem a solidariedade humana ao egoísmo nacional.  

 Francisco Suarez (1549 – 1617) afirmou que a raça humana, ainda que dividida 

em povos e reinos, possui uma unidade moral e política presente nos preceitos naturais 

do amor e de simpatia recíprocas, que se estendem a todos. Seria indispensável uma lei 

que tudo ordenasse. Apoiava-se em São Paulo (Romanos, 13,1): omnes potestas a Deo. 

 O poder deriva de Deus, mas por intermédio do povo.10 

 Muitos escreveram sobre a tentativa de resolver o problema mundial, propondo 

uma sociedade das nações, como objetivo capaz de conciliar os estados nacionais e 

constituir um governo mundial. 11 

 Kant tratou de uma sociedade internacional, sob o aspecto democrático e 

universal, fornecendo os princípios para a futura Liga das Nações. O filósofo ao discorrer 

sobre o direito das gentes deu a este a finalidade última da paz perpétua e defendeu que 

princípios políticos seriam necessários para possibilitar a reunião de estados. Propôs, para 

tanto, uma Constituição. O projeto de paz perpétua aparecerá em 1795, nele o direito 

internacional deve basear-se em uma federação de estados livres. 12 A proposta era, à 

obviedade, contratualista. 

                                                             
7 Jacques Maritain, O Homem e o Estado, Rio, Agir, 1950, reportando-se a uma conferência de Robert M. 

Hutchins, St. Thomas and The World State). 
8 Cf. De Indis et de Iure Belli. 
9 Gaio, Institutas, 1,1, 
10 Tratactus de Legibus et Deo Legislatore e Defensor Fidei. 
11 Jacque Hodé, Emeric Cruce, Heiss-Rhéins Fels, Leibnitz, William Penn, Charles Irenée Castel de Saint-

Pierre, Jeremias Benthan. 
12 Cf. Principes Metaphisiques du Droit, Section Deuxième, Droit des Gents, § LXI, trad. Joseph Tissot, 

Librairie, Ledrange, 1885. 
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 A experiência, no entanto, tem demonstrado que uma Sociedade de Nações, como 

depois da primeira guerra, ou uma Organização das Nações Unidas, após a segunda, 

podem ajudar, porém não resolver os grandes problemas do mundo contemporâneo, 

porque mal disfarçam a hegemonia de um grupo de estados ou de um deles. 

 

 II. UNIVERSALISMO ROMANO  

 Em face disso, o que é que se propõe? Uma ordem jurídica mundial, em 

substituição ao estado. As cidades voltariam a ser as unidades de um vasto universo. 

 Além do romano, a palavra império tem sido aplicada a diversas situações 

históricas (império mesopotâmico, egípcio, helenístico, bizantino, carolíngio, o Santo 

Império, arábico-mussulmano, otomano, o de Carlos V, napoleônico e assim por 

diante).13 

 O império? Qual dos impérios poderia fornecer elementos políticos e jurídicos 

precisos e claros como legado da história, pertinentes, ainda, para os nossos dias? 

 Dentre todos, o Império Romano nos oferece um modelo preciso, um arquétipo a 

ser utilizado em uma tentativa de realizar uma organização capaz de superar das 

dificuldades criadas pelo Estado moderno e atenuar os problemas da humanidade. 

 Em Roma, não havia “estado” e o “império” revestiu-se de uma única ordem para 

todo o povo, fruto de uma longa tradição poética e religiosa. “Não nasci, diz Sêneca, para 

um pedaço de terra, meu país é o mundo e Roma a nossa pátria comum”. A Paz Romana 

de Marco Aurélio, o Edito de Caracala, sinalizam a Roma communis nostra pátria. 

 Não se trata de transportar-se para os nossos dias o império romano, porém de 

examiná-lo para retirar dele elementos próprios à solução das questões contemporâneas, 

por intermédio de uma visão jurídica. 

 Trata-se de um modelo útil, de onde se buscam alguns aspectos desenvolvidos nos 

estudos de direito público romano na reconstrução dos conceitos: imperium populi 

romani, urbs et orbis, civitas augescens, plurietnia, instrumentos jurídicos 

pricipiológicos, harmonia entre os diversos direitos locais, paz, ius gentium e não direito 

internacional, superação do estado moderno, nacional, soberano, territorial, 

desaparecimento das fronteiras, abolição do nacionalismo sem prejuízo da ideia de pátria. 

 O ideal do Império Romano é a ampliação da cidadania (D. 1,2,2, Pompônio), 

importante, ainda, que o hostis fosse considerado peregrinus e, em seguida, civis.  

                                                             
13 Cf. Maurice Duverger (directeur), Le Concept D`Empire, Paris, PUF, 1980. 
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 O império é do povo no sentido de sua expansão cidadã.  

 Não obstante Mommsen utilizasse a expressão “estado romano”, assinalou que 

para os romanos não houve “estado” no sentido jurídico. Aliás ele sustentou que o 

fundamento do “estado romano” repousaria sobre o solo e sobre as pessoas, naquele 

havendo juridicamente um duplo caráter: pessoal e real da tribo. Ele desenvolve estudos, 

também, do “estado” como reunião de cidadãos (populus).14 

 O aumento da cidadania foi uma constante romana. Desde sempre os vencidos 

foram recepcionados como romanos. Não havia, em inúmeros momentos, nem vencidos 

nem vencedores, sendo possível que tenha havido em Roma e suas guerras inúmeras e 

diferentes situações. O importante está em que parte da expansão se deu em torno da ideia 

de direito, um fruto da magistratura. 

 Importante a conexão entre imperium e populus, pois no Estado nacional a 

tendência está na referência à população, enquanto a soberania popular se transforma em 

uma retórica e em um pretensa técnica da representação, aliás inexistente em Roma. 

 De igual maneira, a cidadania crescente significava uma extensão do populus, o 

que parece ser improvável, se não impossível, no Estado e, ainda mais, no imperialismo, 

que não tende a absorver os outros como seus cidadãos e como integrantes do “Estado 

hegemônico”. 

 Importante, também, é a questão das etnias. O ideal romano não admite a ideia de 

povo identificado como uma “raça”. O povo romano foi sempre uma plurietnia, ao 

contrário da exacerbação da nacionalidade, não raro na concepção de “nação” como uma 

entidade de natureza étnica. 

 No universo imperial cabe uma presença principiológica jurídica que se substancia 

na presença do Direito Romano, dada a possibilidade de sua conformação com os 

ordenamentos locais, além de nele inspirados. 

 De tudo exsurgiria um direito supranacional, apto a realizar a paz e superar os 

confrontos. 

 

 III. CONTRA O IMPERIALISMO 

 Não há de se confundir “império” com “imperialismo”. Superado o Estado 

nacional enseja-se uma organização supranacional. Se houver uma hegemonia de um 

                                                             
14 Cf. Theódore Mommsen, Le Droit Public Romain, Paris, Ernest Thorin Editeur, 1889, trad. Paul Frédéric 

Girard, tomo 6º, 2ª parte, pp. 485 e 476. 
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estado recalcitrante e poderoso, ou um grupo de estados naquela condição a 

compartilharem o domínio sobre o mundo, estaremos debaixo de um imperialismo. 

 Os termos “império” e “imperialismo” são próximos, porém não se confundem. 

São realidades distintas. 

 O imperialismo implica domínio de uns sobre os outros, enquanto império revela 

uma organização supranacional, pluriétnica, fundada em um unidade de direito em 

convívio com as ordens jurídicas locais. 

 A ideia de império, antes de qualquer juízo de valor, acarreta certa unidade de 

convivência na linha dos paradigmas da cidade-estado. O estado nacional moderno deixa 

de afirmar-se em face do esgotamento de seu atributo de soberania. Ficam as cidades. 

 O imperialismo, ao contrário, assinala a presença do estado nacional, pressupõe e 

enseja uma tentativa hegemônica, a prevalência do nacionalismo, como o demonstram os 

fatos da história recente. O império seria sempre pluriétnico e, conservando o sentimento 

de pátria, conforme a realidade espiritual dos povos, não possibilitaria qualquer 

exacerbação do sentimento nacionalista a ponto de provocar conflitos e guerras. Enquanto 

o estado se baseia em um ordenamento jurídico imposto ou fundado na técnica da 

representação liberal, pressupondo uma população e não o povo. 

 O direito local se conformaria com uma base jurídica superior fundada em 

princípios capazes de dar uma unidade ao direito, uma espécie de ius gentium diante do 

qual os direitos locais seriam compatíveis com a ordem superior. O imperialismo,  ao 

contrário, pressupõe um centro dominador e a possibilidade de governos confessionais. 

No império, as periferias podem ser autônomas nos seus limites e a pluralidade religiosa 

ecumênica absorvida. Coloca-se, assim, um direito supranacional que não se confunde 

com um direito internacional. 

 

 IV. CRISTIANISMO E IMPERIO ROMANO 

 Uma questão importante consiste na relação entre o Cristianismo e o Império.  

 Não obstante a célebre colocação de Jesus “dai a César o que é de César e Deus o 

que é de Deus”, sendo que ele jamais foi um zelote revolucionário, muitos intentam 

politizá-lo e colocá-lo, ele e o apóstolo Paulo, como opositores ao império.i15 Nesse 

                                                             
15 Ver Richard A. Horsley em duas obras, Jesus e o império. O reino de Deus e a nova desordem mundial; 

e Paulo e o império. Religião e poder na sociedade imperial romana, ambas em São Paulo, Paulus, 2004. 
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sentido, reiteram aqueles autores a confusão de Império com imperialismo, dada a 

expansão militar romana. 

 Quando se fala em Roma menciona-se, necessariamente, Grécia. 

 A helenização do Cristianismo consiste em um elemento inafastável 16, certo que 

há uma unidade civilizacional de Roma e Grécia. Roma e seu Império constituíram-se nas 

condições de tempo e espaço para o desenvolvimento de uma religião nova e universal. 

 O encontro entre a mensagem bíblica e o pensamento grego decorreu da 

aproximação entre a fé e o interrogar-se grego.17 

 O Cristianismo restaura todas as significações para o delineamento completo da 

cultura ocidental. Dá início a uma nova ordem, sem prejuízo dos valores essenciais da 

cultura greco-latina. Assim, o Cristianismo como religião tem a sua origem no oriente 

geográfico, porém como síntese cultural insere-se na chamada Cultura Ocidental. 

 A grande transformação inicia-se com a união entre o helenismo e a latinidade. A 

unidade espiritual e moral será atendida pela Providência Divina por intermédio da 

Revelação Cristã. 

 O estoicismo demonstrou racionalmente a certeza religiosa da existência de um 

princípio transcendente, garantidor da ordem universal. Se o ordenamento do mundo é 

lógico e inteligente, haverá um destino imutável. 

 O Império constituiu-se em uma ocasião para a expansão do Cristianismo como 

uma religião universal, que se transformou em um novo princípio de unidade e de 

justificação da cultura greco-latina. Observe-se, todavia, que o povo romano foi o mais 

religioso de todos os povos. Roma não impunha os seus deuses, ao contrário sofria a 

influência religiosa dos povos dominados. Sob este ângulo, a oficialização do 

Cristianismo pelo Imperador Constantino, justifica-se em face dos princípios imperiais, 

necessariamente ecumênicos. A catolicidade (universalidade) do Cristianismo encontra 

perfeita adequação no Império, ele próprio também universal como um dos seus 

fundamentos básicos.  

 O Cristianismo foi primeiro uma seita judaica, mas universalizou-se pela ação dos 

judeus helenizados, no ambiente do Império romano (já este moldado no Império 

macedônico da civilização helenística).  

                                                             
16 Discurso do Papa Bento XVI na Universidade de Regensburg, em 12 de setembro de 2006 (passim) 

 
17 Idem, ibidem 
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 O apóstolo Paulo de Tarso, um judeu grego, além de cidadão romano, era homem 

de grande cultura e foi decisivo para a catolicização do Cristianismo, valendo-se da 

circunstância geopolítica do Império, transformando a nova religião, que nascera no seio 

do judaísmo, em uma religião universal. Paulo escreveu suas cartas em grego koiné, o da 

cidade de Alexandria, a língua, aliás de todo o Novo Testamento.  

 A relação Império e Cristianismo parece evidente. 

 A Gaudium et Spes refere-se à necessidade de interditar-se qualquer espécie de 

guerra e que isso exigiria “uma autoridade pública mundial (publica auctoritas 

universalis), por todos reconhecida e com poder suficiente para que fiquem garantidos a 

todos a segurança, o cumprimento da justiça e o respeito dos direitos.” 18 

  

 V. AMÉRICA LATINA 

 A América Latina parece ser um ambiente próprio para a concreção do Império, 

longe de qualquer hegemonia como poderia indicar a longa tradição luso-brasileira, tanto 

no eventual plano retórico e literário, como na expressão jurídica da Constituição 

brasileira de 1824 e até antes, 1808, quando a família real portuguesa trouxe a sua sede 

para o Reino Brasil, Portugal e Algarves. 

 A Constituição brasileira de 88 proclama que “A República Federativa do Brasil 

buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

visando à formação de uma comunidade latinoamericana de nações” (art. 4º, parágrafo 

único). 

 Será preciso entender que o Império não se confunde com qualquer nação, raça, 

língua (apesar da latinidade), classe dominante, sim com o espírito de uma política que 

se identifica com todo o povo latinoamericano. 

 Não é difícil imaginar um laço comum entre os libertadores, Bolívar, San Martin, 

O`Higgis, Hidalgo, Francisco de Miranda, e este liame é o da unidade latinoamericana. 

 Ninguém parece espelhar mais esse sonho do que José Vasconcelos, na projeção 

da raça Atlântida, miscigenação de todas as outras (negra, índia, mongol, branca). O 

filósofo mexicano, na época em que se privilegiava o aspecto racista, propõe a fusão dos 

                                                             
18 Cf. P. Catalano, “Princípios Jurídicos e esperança de uma futura ‘autoridade pública universal’ “, in 

Revista de Informação Legislativa, a. 41, n. 162, abr.-jun., Brasília 2004, pp 1-7; Id., “Per uma futura 

‘publica auctoritas universalis’. Contro la globalizzazione”, in Index. Quaderni comerti di studi romanistici, 

35 (2007), pp. 49-52. 
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elementos branco, vermelho, negro e amarelo, em uma raça cósmica, um novo tipo de 

humanidade, um universópolis.19 

 

 

 

 

 

                                                             
19 José de Vasconcelos, La Raza Cósmica. Misión de La Raza Iberoamericana. Argentina e Brasil, Buenos 

Aires – México, Espasa-Calpe, 1948 

                                                             


