
 

Traité de Droit Constitutionnel  

 

�Para Léon Duguit, a palavra Estado designa toda a sociedade humana em que 

existe diferenciação política, diferenciação entre governantes e governados, 

segundo a expressão consagrada — uma autoridade política.  

�Considera que o Estado não é uma pessoa colectiva soberana, mas muito 

simplesmente uma sociedade na qual um ou vários indivíduos designados como 

governantes possuem poderio político, isto é, um poder de constrangimento 

irresistível; o exercício deste poder de constrangimento é legítimo, quando visa 

realizar os deveres que incumbem aos governantes. Mas um governo não existe 

e não pode manter-se senão quando se apoia em certos elementos de força 

existentes no país e quando, por outro lado, cumpre uma missão social que se 

impõe a todos, isto é, desenvolver a solidariedade social.  

�Contudo, os governantes não podem fazer nada que seja contrário à regra do 

direito, isto é, têm de se abster de qualquer acto que leve a um atentado contra 

a solidariedade social e o sentimento de justiça.  

�Estão, assim, limitados negativamente e positivamente, pelo direito: 

negativamente, porque não podem fazer nada que seja contrário à regra do 

direito; positivamente, porque são obrigados a cooperar com a solidariedade 

social.  

�Porque o Estado é a força, mas força subordinada a uma regra de direito 

superior a ele, força que só legitimamente se impõe quando actua em 

conformidade com essa regra de direito.  

�Se aceita a teoria do Estado-Força, quando reconhece que o que aparece em 

primeiro plano no Estado é o seu poderio material, a sua força irresistível de 

constrangimento, e que o Estado é força, não há Estado senão quando num país 

há uma força material irresistível, logo assinala, ao contrário dos autores 

alemães do Macht-Staat, que esta força irresistível do Estado é regulada e 

limitada pelo Direito.  

�Neste sentido, considera que uma construção jurídica não tem valor senão 

quando exprime, em linguagem abstracta, uma realidade social, fundamento de 

uma regra de conduta ou de uma instituição política. A construção jurídica do 

Estado só terá, pois, valor se for a expressão, em fórmulas abstractas, de 

realidades concretas. A teoria do Estado-Pessoa e da Soberania-Direito não 

satisfaz, de modo nenhum, estas condições, pois implica a ideia de que o Estado 

é uma personalidade distinta dos individuos que o constituem e que essa 

personalidade é dotada de uma vontade superior, pela sua essência, a todas as 

vontades individuais e colectivas que se manifestam num determinado território, 



constituindo essa superioridade de vontade a Soberania-Direito. Ora tudo isto 

são puras concepções do espírito sem nenhuma espécie de realidade positiva.  

�Reconhecer o Estado como Força é uma atitude realista que o afasta do 

idealismo, mas salientar o facto do Estado se subordinar ao Direito significa que 

a força, porque é força, não pode fundar o direito, mas apenas submeter-se-lhe. 

Esta concepção realista não aceita, pois, a visão do Estado como pessoa 

colectiva, o dogma da soberania alienável e divisível, bem como a chamada 

auto-limitação do Estado.  

�Porque  a soberania é um simples poder de vontade comandante, uma vontade 

superior a todas as outras vontades existentes num determinado território, onde 

as relações entre a vontade soberana e as não soberanas são necessariamente 

desiguais, dado existir uma que é superior e outras que lhe são subordinadas.  

�A soberania é, assim, concebida como um poder de vontade independente e 

unificado. Porque, em primeiro lugar, não deriva de nenhuma outra vontade que 

lhe seja superior, dado ser a competência da sua competência; em segundo 

lugar, porque a soberania é una, atendendo a que num mesmo território não pode 

haver outra vontade soberana. Logo, a soberania tem de ser indivisível, 

inalienável e imprescritível. 
 


