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RESUMO 

 

 

 Tese de doutorado que compara o pensamento autoritário do brasileiro 

Francisco Campos e do alemão Carl Schmitt. Ambos possuem seu ápice intelectual 

nas décadas de 20 e 30 do século XX ajudando a construir o modelo político 

econômico de seus países a partir de uma matriz de pensamento antiliberal. Mesmo 

não tendo contato direto um com o outro, o pensamento dos dois juristas é muito 

próximo, defendendo um modelo de Estado centralizado com alta capacidade de 

intervenção na sociedade. O poder de intervenção na sociedade leva a alteração da 

conjuntura de forças sociais e, no campo econômico acaba por levar a uma atuação 

estatal que organiza e garante um modelo liberal de economia, contradizendo os 

fundamentos antiliberais dos autores. Tanto no Brasil como na Alemanha 

encontramos o setor econômico atuando segundo as antigas regras liberais, porém, 

com uma nova forma de intervenção estatal, criando um autoritarismo pragmático eu 

buscava os resultados eficientes do capitalismo sem correr o risco de suas mazelas. 
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ABSTRACT 

 

 

Doctoral thesis comparing the authoritarian thinking of the Brazilian Francisco 

Campos and the German Carl Schmitt. Both have their intellectual apex in the 20 and 

30 century helping to build the political economic model of their countries from an 

array of anti liberal thinking. Even without direct contact with one another, the thought 

of the two lawyers is very close, advocating a model of centralized state with high 

capacity to intervene in society. The power of intervention in society leads to 

changing economic and social forces, in the economic field eventually leads to a 

state action that organizes and guarantees a liberal model of economy, contradicting 

the fundamentals of anti liberal authors. Both in Brazil and in Germany we find the 

economic sector operating under the old rules liberals, however, with a new form of 

state intervention, creating a pragmatic authoritarianism I sought the efficient results 

of capitalism without running the risk of their ills. 

 

 

Keywords: Authoritarian Thought; antiliberalism; Economic Power; Interventionism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo principal da tese é realizar uma análise comparativa entre o pensamento do 

brasileiro Francisco Luís da Silva Campos e do alemão Carl Schmitt demonstrando as 

semelhanças e diferenças no pensamento dos dois juristas, especialmente no campo do direito 

econômico. 

 Muitas comparações já foram feitas entre os dois autores e suas respectivas influências 

nos governos da Alemanha nazista e do Brasil varguista, porém, sem analisar com 

profundidade o campo econômico, sendo este, o objetivo geral desta tese de doutorado. 

 As comparações feitas entre Campos e Schmitt em relação as suas visões sobre o 

Estado analisam as mudanças políticas em seus respectivos países a partir do esgotamento do 

modelo de Estado Liberal
1
 da Primeira República no Brasil e da tentativa da República de 

Weimar, na Alemanha, de estruturar um estado social, o que, a partir destas críticas ao modelo 

liberal, levou a propositura de modelos de Estados fortes, autoritários
2
, organizados como 

oposição às estruturas liberais então predominantes. 

                                                           
1 A expressão “liberal” utilizada em diversas oportunidades deve compreender em seu significa outros termos 

políticos como o racionalismo, iluminismo, liberdade, livre arbítrio, limitação ao Estado e, o individualismo. 

Para fins de registro, o termo liberalismo utilizado na obra se aproxima do liberalismo político, como bem traz 

BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO (1998, p. 696): “Uma segunda diferença entre o Liberalismo na sua 

interpretação filosófica e o Liberalismo na sua interpretação política consiste no seguinte: o primeiro exalta a 

unidade da vontade política soberana, o segundo defende as diferenças entre os diversos grupos sociais.” 
2 Em verdade a crise econômica abalou todo o mundo sendo oferecidas respostas as mais variadas, como, a 

totalitária na Alemanha e a autoritária no Brasil e, a intervenção estatal nos Estados Unidos. Para Paulo 

BONAVIDES (2007, p. 218): “O movimento armado de 1930, de caráter político exteriormente tão 

preponderante, é, todavia, nas suas raízes econômicas, tema quase virgem. Foram, todavia, perturbações 

econômicas de ordem interna e externa, que contribuíram, em larga parte, para o quebramento da ordem 

constitucional e consequente fim da primeira Constituição republicana. O historiador que pretender retratar o 

verdadeiro quadro daquela época de convulsão que ainda não terminou, terá que fazer reflexões no campo da 

economia e apreciar, no cenário dos acontecimentos nacionais, a extensão dos efeitos políticos decorrentes de 

causas essencialmente econômicas. A depressão do ano anterior a 1930 fizera estremecer até os alicerces a 

estrutura capitalista dos países ocidentais. O seu maior centro de incidência, o ponto nevrálgico da convulsão 

econômico-financeira que abalou desde os fundamentos o sistema capitalista, ou seja, o “spaet Kapitalismus” 

de Sombart, foi sabidamente a nação americana, para onde se deslocara já o vigor da expansão capitalista, com 

a decadência da economia britânica e europeia. Pagaram caro porém os Estados Unidos o retraimento em que 

se conservavam. A crise de 1929 colheu-os de surpresa, arrastando-os então ao desempenho da principal 

responsabilidade econômica no mundo capitalista. A grande nação, inexperiente e jovem, carecia de tradição 

diplomática a que socorrer-se porquanto só em 1917 praticara seu primeiro ato de responsabilidade política 

universal, de que decorreu a ida das tropas de Pershing ao cenário da guerra europeia. Rodeada de ruínas 

econômicas de pós-guerra, viu-se chamada a interferir em mundo econômico e financeiramente exausto, sem 

forças com que suportar o regime indiscriminadamente competitivo, em que, à maneira imperialista do século 

XIX, se esteava o velho capitalismo europeu. A comoção econômica de 1929 evidenciou aos povos a 

solidariedade da economia capitalista na ruína e no progresso. A América do Norte, como decorrência 
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 A revisão bibliográfica sobre a temática da tese não indica estudos no campo do 

direito econômico sobre as semelhanças entre Francisco Campos e Carl Schmitt, apresentando 

somente dois textos base que tangenciam o assunto, a saber, o artigo de Airton Seelander e 

Alexandre Castro - Um Jurista Adaptável Francisco Campos (1891-1968) publicado em 2010 

e, a tese de doutorado de Rogério Dultra dos Santos - O Constitucionalismo Antiliberal no 

Brasil: Cesarismo, positivismo e corporativismo na formação do Estado Novo, defendida em 

2006 no IUPERJ. 

 Embora existam estes dois trabalhos sobre a relação Campos e Schmitt, eles não foram 

tomados como literatura principal, relegando-os a fontes secundárias
3
. Todas as obras de 

analise sobre o pensamento de Campos e Schmitt, inclusive algumas que comparam os dois 

autores, tem por condão, a análise do pensamento político de ambos e, suas relações com seus 

respectivos governos.  

 Em face da ausência de material bibliográfico próprio, a tese utiliza como método de 

pesquisa a revisão bibliográfica a qual, tem como fontes primárias as obras dos dois autores 

comparados e, como fonte secundária obras de comento aos dois autores e também, obras de 

análise de conjuntura política e econômica do período estudado. 

 A busca por sistematicidade nas obras analisadas é tarefa artesanal, inexistindo 

qualquer livro ou artigo de ambos os autores que confira coerência temática na produção 

bibliográfica. A sistematicidade/coerência é construída ao longo do trabalho a partir da 

interpretação do autor da tese, o que resulta no descarte de algumas obras que não tratam de 

temáticas econômicas. 

 A proposta é extrair um pensamento jus-econômico próprio de cada autor que, em 

linhas gerais defendem um Estado forte, interventor que, altera a realidade social preservando 

o sistema econômico liberal. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
essencial da crise, assistiu  ao advento da era rooseveltiana, de cunho notadamente socializador. Foi o New 

Deal talvez o primeiro grande compromisso dos Estados Unidos com a democracia social, um desvio do laissez-

faire e do liberalismo clássico da pátria de Lincoln e Jefferson.”  
3 Isto não significa que não sejam encontradas fontes secundárias na tese. Existem obras que foram utilizadas 

como pontos de reforço e até mesmo argumento de autoridade e que, podem ser encontradas em todos os 

capítulos da tese. 
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Do Contexto Socioeconômico da Época 

 

 Brasil e Alemanha viviam contextos diferentes no período entre guerras. O primeiro 

saía do modelo liberal clássico da Primeira República e se recuperava com relativo êxito da 

crise da econômica de 1929 enquanto o segundo buscava se reerguer das perdas decorrentes 

da I Guerra Mundial e, das amarras do Pacto de Versalhes e da pressão popular pela criação 

de um estado social. A II Guerra Mundial sela o fim deste momento histórico de 

reorganização mundial do poder e da economia estado em choque posições que defendiam o 

retorno à Belle Époque, a expansão do comunismo soviético ou ainda, defesas intransigentes 

do nacionalismo. 

  Embora os dois autores sejam notabilizados por suas posições antiliberais, há um fato 

curioso que é pouco tratado pelas ciências humanas. Para os autores, embora o Estado seja 

forte, com presença total na vida social, permite a existência de uma economia livre, sem 

qualquer intervenção do Estado. 

  Com isso, as críticas comuns de Campos e Schmitt se restringem ao modelo político 

liberal, sendo que, na seara econômica, o Estado permanece distante da economia, 

acreditando ambos, na existência de uma racionalidade própria do mercado que permitiria o 

distanciamento do Estado (política). 

 O liberalismo político, advindo das revoluções americana e francesa, tinha como uma 

característica essencial o individualismo, forjando um Estado que permitisse a livre 

participação de todos os cidadãos no processo político dada a igualdade formal
4
 entre todos os 

indivíduos que também é requisito essencial do liberalismo político. 

 O modelo liberal – estruturado no indivíduo - não se sustenta com a massificação da 

sociedade, acontecida principalmente após a Revolução Industrial
5
. Com a inclusão das 

massas no jogo democrático, especialmente através das eleições, é retirado do processo 

político decisório o elemento racionalidade - base filosófica do liberalismo. O liberalismo, 

com conceitos gerais e abstratos, especialmente em temas como igualdade e liberdade, não 

mais encontra espaço na nova realidade, massificada. São “idéias elegantes e abstrações de 

luxo intelectual” (TORRES, 1914, p. 93). Ambos os autores – Campos e Schmitt - 

                                                           
4 Campo se referia à ideia de igualdade econômica como “uma doença infantil do comunismo” que jamais se 

realizaria em lugar algum do mundo (CAMPOS, 1962, p. 131). 
5 Autores como Karl POLANYI (2012-B, p. 209) colocam o liberalismo econômico como uma resposta aos 

efeitos da Revolução Industrial transformando a economia humana em sistema autorregulado de mercados. 
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reconhecem que o liberalismo, e também o direito, especialmente as Constituições, não se 

aplicam na prática, não atingindo a totalidade dos indivíduos, alcançando somente uma elite, 

ficando assim, desconexas com a realidade.   

  A inclusão das massas no processo político leva a impossibilidade de discussão 

dialética das questões políticas feitas no poder legislativo
6
, estrutura esta extremamente clara 

nos discursos parlamentares de Francisco Campos que foram publicados ao longo de sua 

carreira. 

 Esta nova configuração das massas, não permite mais a utilização do velho modelo de 

democracia liberal, o qual deve ser substituído por um modelo de governo tecnocrático, 

especialmente na administração pública, na economia e na educação (CAMPOS, 1950-B, p. 

37), que seja o responsável pela tomada de decisões racionais, afastando as massas do 

processo político (deliberativo) e, transformando-as em um elemento de legitimação política 

do governo. Para SEELAENDER e CASTRO (2010, p. 268): 

“Segundo Campos, a principal consequência dessa irrupção das massas e 

do irracional dentro do processo político era o progressivo divórcio entre 

liberalismo e democracia. Dada a emotividade das massas, o regime de livre 

discussão do liberalismo, submetido à dúvida metódica todas as decisões 

fundamentais da sociedade, passava a pôr em risco a própria integração 

política. Nesse contexto, a democracia, para se manter e sustentar a 

aparência de racionalidade do sistema político, tinha de recorrer 

paradoxalmente aos métodos irracionais de integração política. O livre 

debate tinha gora de ser limitado aos assuntos incapazes de gerar tensões 

ameaçadoras para a unidade política; as decisões fundamentais da 

comunidade nacional tinham de ser retiradas de discussão e transformadas 

                                                           
6
 Neste sentido: “Tal como no conjunto da reflexão autoritária brasileira dos Anos 30, em Campos o liberalismo 

e suas formas de representação e deliberação políticas eram descritos como ultrapassados - sua acolhida nas 

Constituições de 1891 e de 1934 teria ensejado o predomínio dos localismos oligárquicos sobre a unidade 

nacional. Indo, no entanto, além do corriqueiro queixume sobre o caráter fragmentador do liberalismo e sobre 

a inadequação à estrutura social brasileira, Campos abriu uma outra linha de argumentação. Enfrentou o 

problema da moderna sociedade de massas, discorrendo sobre as supostas incompatibilidade que esta teria com 

as formas liberais de representação e de deliberação. Para o jurista mineiro, o liberalismo era obsoleto não 

apenas por se basear em uma superada concepção individualista da sociedade, mas também porque seus 

métodos de formação de opinião pública, de representação parlamentar proporcional, de discussão e tomada de 

decisões não eram mais capazes de responder à dinâmica social, na era das massas. Segundo ele, no 

liberalismo democrático oitocentista o campo político fora constituído à imagem e semelhança do mundo 

forense. Os instrumentos intelectualistas estruturantes da dinâmica processual – na qual ideias e argumentos 

deviam ser colocados em disputa dialética para ,através de um conjunto de regras procedimentais, serem 

finalmente sopesados por um juiz – teriam sido transplantados para o terreno das disputas políticas. Com isso, 

as decisões políticas eram vistas como produtos racionais de deliberação, nos quais o confronto de vontades 

antagônicas aparecia com mero confronto ideológico de pontos de vista. Dessa forma, a irracionalidade 

substancial inerente à vida política acabava oculta pela aparência de racionalidade copiada do mundo 

forense.” (SEELAENDER e CASTRO, 2010, p. 267) 
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em dogmas constitucionais, aos quais se exigiria pelo menos uma externa 

reverência.” 

  A partir deste raciocínio as massas ficam limitadas a uma democracia plebiscitária na 

qual somente se manifestam em apoio ou reprovação ao líder, que assume um papel 

carismático de chefe da nação que é composta pela massa. Surgem então, todos os 

mecanismos de relação entre Estado e massas, comuns a Campos e Schmitt, como a ideia de 

Nação, unidade nacional, carisma da liderança, espírito do povo, dentre outros. 

 Ao afastar o povo do governo (democracia material), seja da execução ou da 

deliberação, com o argumento de que o governo deve ser técnico, o que não aconteceria na 

democracia de massas, a democracia perde sua função essencial, que é o governo do povo. No 

pensamento dos autores analisados (Campos e Schmitt) a massa ao ser incapaz de tomar 

decisões técnicas (racionais) deve ser afastada do poder, deixando a função de governo para 

técnicos estatais. 

 Assim sendo, ambos os autores são interpretados como antiliberais, pois, contrários ao 

modelo político advindo do século XVIII que acreditava na existência de um modelo racional 

de tomada de decisão o qual, segundo os autores, estava obsoleto no século XX. 

 A partir desta premissa, é construída tanto na Europa como no Brasil, uma teoria 

antiliberal, cujos principais expoentes jurídicos forma Francisco Campos e Carl Schmitt, que, 

com base em formulações doutrinárias anteriores – especial Francisco Campos – 

reinterpretam diversos conceitos jurídicos adaptando o Direito, a Política e a Economia a 

realidade daquele momento histórico. 

 Tomando por verdade que um dos pontos do pensamento de Campos e Schmitt é a 

necessidade de racionalidade técnica, justifica-se a afirmação feita acima de que no viés 

econômico, ambos, mantém uma postura liberal. 

 Isto porque, no campo econômico, não existe a influência da irracionalidade das 

massas e dos parlamentos, tornando a economia imune a decisões de momento, o que 

caracteriza a democracia. Na economia, o elemento racional está no próprio mercado, o qual é 

suficiente para organizar as forças econômicas, devendo inclusive, a ordem econômica servir 

de modelo para algumas decisões políticas, em especial na prestação de serviços públicos pelo 

Estado. 
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 Desta forma, permite-se a convivência sem atritos entre em Estado Autoritário
7
 e, uma 

Economia Liberal, o que em verdade, era um rearranjo da estrutura política social para 

manutenção do sistema econômico
8
. 

 Isto porque, é a sociedade que garante a ordem econômica e, o Estado ao absorver e 

regular a sociedade, acaba por regular também, a ordem econômica, alterando, ambos os 

países, suas estruturas estatais, para preservar a economia capitalista. 

 A atuação política – do Estado e da sociedade – são os elementos essenciais das 

formações dos mercados (POLANYI, 2000, p. 17) não podendo estes ser concebidos como 

autossuficientes. O surgimento do “mercado”, como local de trocas, foi estimulado pelo 

Estado como decorrência de suas políticas econômicas e monetárias. A Teoria Liberal, no séc. 

XIX, com o aumento da importância política dos “mercados” na sobrevivência dos Estados, 

passou-se a defender a hipótese de que o mercado não necessitava de institucionalização e 

poderia organizar a si mesmo, afastando a participação política do Estado e da sociedade. 

 Campos e Schmitt recolocam a política no controle da economia, sem, contudo, 

realizar alterações nas formas de produção e distribuição da riqueza. Estes reconhecem que a 

economia humana não é a economia de mercado, mas mantém a existência da sociedade e 

mercado, ou seja, as forças sociais organizadas para produzir e consumir, mas agora, 

organizadas pelo Estado e não pelo próprio mercado. 

  Os autores estudados nesta tese introduziram em seus países uma nova forma de 

organização política antiliberal, com conceitos e fundamentos próprios, aplicando na prática, 

conceitos como totalitarismo (na Alemanha) e autoritarismo (no Brasil). 

 No Brasil não houve a absorção completa da esfera privada, o que já ocorreu em maior 

escala na Alemanha.  

                                                           
7 “Technically Brazil is a full-fledged dictatorship; the rules of Law governing the political society are not 

agreed upon by the people but superimposed by the government from above. If an apposite counterpart to the 

term “democratic” is in order, the regime must be spoken of as “authoritarian”. But it is neither totalitarian nor 

“semitotalitarian” – if there is such a thing as a total which is only half of the total. It is imperative to clarify 

these loosely and indiscrinately used terms. “Authoritarian” refers to the formo f government, to the type and 

technique of the policy-forming Power. “Totalitarian”, on the other hand, refers to a way of life, to social 

factors. It implies that the sphere of private life of the individual citizen or subject is subordinated to the public 

policies of the state to the point of obliteration.” (LOEWENSTEIN, 1942, p. 370) 
8 “Essa relações de classe devem ser estudadas levando-se em consideração os cambiantes sistemas 

econômicos. O totalitarismo, embora não seja um fenômeno novo, tem suas formas determinadas pelo contexto 

de uma sociedade industrial. O industrialismo moderno é politicamente ambivalente porque contém e intensifica 

duas tendências diametralmente opostas na sociedade moderna: a tendência para a liberdade e a tendência 

para a repressão.” (NEUMANN, 1969, p. 276) 
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  Adotando a diferenciação de Loewenstein transcrita na nota de rodapé acima, temos 

que o modelo alemão se aproxima do totalitarismo – que representou a passagem da 

dominação indireta (mero autoritarismo) para a dominação direta da sociedade 

(HORKHEIMER, 1998, P. 34) - pois, como analisaremos na tese, o modelo de Hitler sujeita a 

sociedade ao funcionamento (necessidades) do Estado, o qual era extremamente vinculado 

com o Partido Nacional Socialista
9
, modelo este que não ocorreu no Brasil, o qual, está mais 

próximo do modelo autoritário. 

O Brasil de Vargas teve em verdade, uma reacomodação das elites políticas, mantendo 

no fundo sua base de poder e características econômicas as quais, foram tão somente 

aperfeiçoadas por Vargas.  No Brasil, o autoritarismo está vinculado à ideia de auctoritatis, 

isto é, autoridade, capacidade de impor decisões. 

 

Da Divisão do Trabalho 

 

  Considerando que não há sistematicidade nos escritos de Francisco Campos e Carl 

Schmitt, a tese será dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro tratará sobre o pensamento 

econômico de Francisco Campos e sua interface com o governo Vargas e, o segundo capítulo 

versará sobre a mesma relação no campo político. A mesma divisão é repetida nos capítulos 

três e quatro, isto é, o terceiro capítulo analisa as relações jus-econômica de Carl Schmitt 

criticando a República de Weimar e, que foram utilziadas pelos nazistas posteriormente; 

tratando o quarto capítulo sobre as relações sociais defendidas por Schmitt para alteração da 

estrutura social na Alemanha para manutenção da economia liberal. 

 O quinto capítulo é dedicado à análise comparativa entre os dois autores sobre 

temáticas em que há similitude nas conclusões e também, as diferenças de propostas e 

contextos sociais. Este capítulo parte da premissa, que compõe a inovação da tese, de que 

Francisco Campos possui independência intelectual em relação a Carl Schmitt. Embora 

Campos recorrentemente cite obras de Carl Schmitt, em Parecer de 1947, Campos critica 

veementemente a postura existencialista de Schmitt, ficando claro que a base de pensamento 

do brasileiro também possui críticas ao pensamento de Schmitt. 

                                                           
9 Esta aproximação na Alemanha é regulamenta com a lei de 02 de dezembro de 1933 que consagra a união 

definitiva entre Estado e Partido Nacional Socialista (GUERIN, 2973, p. 218). 
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 Por fim, há a conclusão da tese e as referências bibliográficas, destacando-se que as 

obras citadas foram todas utilizadas em citações diretas e indiretas ao longo do trabalho. 

 

Biografia de Francisco Campos 

 

 Francisco Luís da Silva Campos
10

 nasceu em Dores do Indaiá, Estado de Minas 

Gerais, no ano de 1891. Formou-se em Direito pela Faculdade Livre de Direito de Belo 

Horizonte, em 1914, iniciando em 1919 sua carreira política como deputado estadual em 

Minas Gerais pelo Partido Republicano Mineiro (PRM). Dois anos depois, chegou à Câmara 

Federal, reelegendo-se em 1924.  

Em 1926, tornou-se Secretário do Interior de Minas Gerais iniciando uma profunda 

reforma educacional em Minas que o notabilizou no cenário nacional. Em 1929, durante as 

negociações da sucessão presidencial do ano seguinte, Campos foi encarregado de negociar 

em nome do Governador de Minas Gerais a articulação de uma candidatura oposicionista 

junto às forças políticas gaúchas. Assim, foi Francisco Campos quem acertou o apoio de 

Minas Gerais a uma candidatura gaúcha à presidência da República, primeiro passo para o 

lançamento, tempos depois, do nome de Getúlio Vargas pela Aliança Liberal, participando 

ainda, com a derrota de Vargas, das negociações que ascenderam Vargas ao poder.  

Com a instauração do novo regime, Campos foi nomeado Ministro da Educação e 

Saúde, pasta que acabara de ser criada; promovendo, então, a reforma do ensino secundário e 

universitário no país o que torna Francisco Campos também estudado nos cursos de Educação 

e Pedagogia. 

Esta reforma educacional proposta por Campos, compreendia um plano de longo 

alcance visando a modernização do país sem definições claras, como afirma 

SCHWARTZMAN, COSTA e BOMENY (1984, p. 18) 

“O que  ocorria naquele na área de educação e da cultura naqueles anos 

fazia parte de um processo muita mais amplo de transformação do país que 

não obedecia a um projeto predeterminado nem tinha uma ideologia 

uniforme, mas que tem sido estudado mais recentemente como um processo 

de “modernização conservadora”. É um processo que permite a inclusão 

progressiva de elementos de racionalidade, modernidade e eficiência em um 

                                                           
10

 A biografia de Francisco Campos pode ser encontrada nos arquivos do CPDOC FGV/RJ. Consultar  ABREU 

(2010).  
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contexto de grande centralização de poder e leva à substituição de uma elite 

política mais jovem, de formação cultural e técnica mais atualizada.” 

 

  Do lado político, Campos foi um dos principais incentivadores da Legião de Outubro 

(ABREU, 2010), organização criada em Minas Gerais com o objetivo de oferecer base 

política à nova ordem. Esta agremiação assemelhava-se às organizações fascistas europeias 

que estavam em ascensão naquele momento histórico, tanto no que diz respeito aos seus 

aspectos ideológicos como organizacionais.  

Francisco Campos deixou o ministério em setembro de 1932, disputando por Minas 

Gerais, em 1933, sem sucesso, uma cadeira na Assembleia Nacional Constituinte. Mudou-se 

em seguida para o Rio de Janeiro, em razão de sua nomeação como Consultor Geral da 

República, ainda em 1933. 

No final de 1935, Francisco Campos é nomeado como Secretário de Educação do 

Distrito Federal, em substituição a Anísio Teixeira, acusado de comunismo e de ter 

participado do levante liderado pela ANL - Aliança Libertadora Nacional, contra o Governo 

Vargas.  

Nesse período, tornou-se como um dos mais influentes intelectuais do Brasil, 

aprofundando suas convicções políticas antiliberais e passando a defender explicitamente o 

governo centralizado
11

 como o regime político mais apropriado à sociedade de massas, que 

então se constituía no país.  

Nomeado ministro da Justiça dias antes do golpe de novembro de 1937, foi então, 

designado por Getúlio Vargas de elaborar a nova Constituição do país, caracterizada por 

posições corporativistas, em muito desenvolvidas por Campos e pela proeminência do poder 

central sobre os estados municípios, bem como, do Poder Executivo sobre o Legislativo e o 

Judiciário.  

Neste período também, Campos se notabiliza na sua empreitada para reformar os 

códigos no Brasil, auferindo sucesso nas reformas dos códigos de processo (Civil e Penal), em 

muito facilitado pela unificação legislativa feita na Constituição de 1934, reformando ainda o 

Código Penal, mas, sem sucesso na reforma do Código Civil. 

                                                           
11

 “A crítica de Francisco Campos ao Poder Legislativo, desembaraçada das conotações ideológicas 

antiliberais, reflete uma análise severa e justa para a época, mas não atinge o Parlamento, enquanto instituição, 

senão que colhe exclusivamente uma forma já anacrônica de Parlamento, como anacrônicas também se acham 

a democracia liberal, o laissez faire do Estado abstencionista, a divisa do individualismo absoluto, o divórcio 

do Estado e da Sociedade, do governo e da liberdade, do direito e da autoridade. As vozes antiliberais tomavam 

esses pontos para cobrir de descrédito o princípio democrático, o qual, ao contrário, conciliando-se com as 

formas sociais da vocação de nosso século, pôde afinal sobreviver com a liberdade, atada ao seu dorso, boiando 

triunfante sobre a crista das ideologias revoltas.” (BONAVIDES, 2004, p. 276) 
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Na década de 40, começa seu afastamento do poder central. Em 1941, se afasta por 

motivos de saúde retornando no ano seguinte, porém, com um peso no jogo político muito 

menor motivado pelos anseios de redemocratização que ganhavam corpo no Brasil, 

especialmente pela aproximação com os Estados Unidos em decorrência da II Guerra 

Mundial, período o qual, vários intelectuais antiliberais saem do governo em face da nova 

conjuntura política (ALMEIDA JÚNIOR, 2007, p. 278). 

Assim, Campos foi participante ativo do governo central, como bem demonstram 

SEELAENDER e CASTRO (2010, p. 257): 

“Ao contrário de números admiradores brasileiros do nazifacismo nos anos 

30, Campos não era um “outsider”, cujas perspectivas de ascensão na 

Primeira República pudessem parecer bloqueadas por uma origem humilde, 

pelo apadrinhamento deficiente ou pelo nascimento em um estado de peso 

político declinante ou inexpressivo. Integrado à elite política e intelectual de 

Minas, já detinha uma cátedra de direito em 1917, ano que chegava à 

assembleia estadual. Desta passaria à Câmara Federal (1921) e ao cargo 

de Secretário do Interior (1926/1930). Sua importância política em 1930 já 

era tal, que se pôde tornar,então, Ministro da Educação e Saúde Pública 

(1930/1932), vindo ainda a atuar como Ministro da Justiça (6/12-26/12/30, 

4/3-17/9/1932 e 9/11/1937-17/7/1942) e Consultor Geral da República.” 

 

Com seu enfraquecimento no cenário político, Campos, especialmente em 1944, passa 

a defender a redemocratização do país negando o caráter fascista da Constituição de 1937, de 

sua autoria. Logo depois, participa das articulações empreendidas nos meios políticos e 

militares que levaram ao afastamento de Vargas e ao fim do Estado Novo
12

.  

Na década seguinte (1950), fora dos cargos públicos, Campos começa a defender de 

forma mais explícita posições econômicas liberais e agraristas, o que fica explícito nos 

pareceres jurídicos elaborados para seus clientes, conseguindo conciliar um estado autoritário 

com uma economia liberal, chegando inclusive a afirmar em seu último artigo publicado em 

vida que as constituições são o instrumento para acabar com as ditaduras (CAMPOS, 1968, p. 

41). 

                                                           
12 Campos, após sua saída do governa passa a criticar duramente Getúlio Vargas, acusando-o de usurpar a 

Constituição de 1937 em proveito próprio, o que encontramos em parecer de 1951: “...não poderá o mesmo 

Instituto utilizar-se, para a referida requisição de um ato legislativo anterior à Constituição e contrário a esta, a 

não ser que, por privação total da sensibilidade às evidências solares do senso comum, se entenda que a 

ditadura teve o seu espólio arrematado pelos constituintes de 1946, a fim de salvar do naufrágio do regime 

ditatorial, dando-lhes a supremacia sôbre a Constituição, os atos legislativos editados no exercício do poder 

discricionário que o ditador a si mesmo se atribuiu, desvencilhando-se das limitações que criara 

voluntàriamente ao seu poder, mediante a promulgação da Carta Constitucional de 1937. Continuaria, assim, a 

ditadura a sobreviver no regime constitucional, em razão da complacência dêste em permitir que se filtrasse 

através dos interstícios da sua Constituição a vontade pretérita do ditador, cujos atos passados, que a atual 

Constituição impede sejam praticados pelo seu próprio Poder Legislativo continuariam a reger o presente e a 

modelar o futuro.” (CAMPOS, 1951, p. 85) 
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Campo participa também, das conspirações contra o governo do presidente João 

Goulart. Após a implantação do regime militar, participa da montagem do arcabouço 

jurídico/institucional autoritário do país, elaborando dos dois primeiros Atos Institucionais 

baixados pelo novo regime (AI-1 e AI-2). 

  Morreu em 1968, em Belo Horizonte, sendo enterrado em sua cidade natal.  

 

Biografia de Carl Schmitt 

 

 Carl Schmitt
13

, nasceu em Plettenberg, Alemanha, em 11 de julho de 1888 e falecido 

em 07 de abril de 1985, é uma dos mais controversos juristas da Alemanha dada a sua 

proximidade com o regime do nacional socialismo, do qual participou. Schmitt nasceu na 

região alemã de Vestfalia, filho de um pequeno comerciante católico; estudou Ciência Polícia 

e Direito em Berlim, Munique e Estrasbrugo, graduando-se em 1910. Tornou-se professor da 

Universidade de Greifswald em 1921, da Universidade Hochschule für Politik (Berlim), em 

1926, da Universidade de Colonia em 1932 e por fim, da Universidade de Berlim no ano de 

1933, o mesmo ano que entrou para o Partido Nazista, no qual permaneceu filiado até 1936 

quando sai do partido por pressão da SS (SCHEUERMAN, 1999, p. 02). 

  Apesar de Schmitt não tinha sido um apoiador do nacional-socialismo antes de Hitler 

chegar ao poder, Schmitt alinhou
14

 com os nazistas em 1933 (momento da ascensão ao 

poder), abandonando sua participação na República de Weimar quando atuou com 

Conselheiro Constitucional. Schmitt rapidamente obteve uma posição de influência na 

advocacia passando a ser chamado como o “Jurista Oficial” do nacional-socialismo.   

  Schmitt enxerga no Nacional Socialismo uma oportunidade de potencializar suas teses 

contra o liberalismo, aplicando-as na prática. A destruição da República de Weimar é 

justificada por Schmitt como natural na evolução política da sociedade, apresentando seu 

modelo como antítese do liberalismo (KENNEDY, 2004, p. 21).  

  Após sua adesão ao nacional-socialismo
15

 Schmitt lidera a “arianização” das 

universidades alemãs, expurgando professores judeus ou “não-arianos”, dentre eles Hans 

                                                           
13 Consultar BERCOVICI (2013, p. 85). 
14 Para Bernd RÜTHERS (2004, p. 66) e Ellen KENNEDY (2004, p. 26), caso Carl Schmitt não aderisse ao 

Nacional Socialismo, a saída seria o exílio.  
15 No mesmo ano da filiação de Carl Schmitt ao Partido Nacional Socialista (1º de maio de 1933), 11% dos 

professores universitários perderam suas cátedras na Alemanha, dentre os mais famosos no Direito: Radbruch, 

Bonn, Cohn, Heller, Kantorowics e Kelsen. 
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Kelsen. Schmitt também foi responsável pela “purificação” do direito alemão com a 

eliminação de obras de autores judeus e, a proibição de citações de autores “não-arianos” 

(RÜTHERS, 2004, p. 110). A produção de Carl Schmitt durante o período que permaneceu no 

Partido Nacional Socialista é frenética – mais de 40 artigos em 3 anos – todos defendendo 

uma nova ordem estabelecida e, justificando juridicamente as ações de Hitler (RÜTHERS, 

2004, p. 79). 

 O ocorre de fato é absorção das teorias de Carl Schmitt contra a Constituição de 

Weimar pelo nacional-socialismo que, ao não possuir uma teoria política e jurídica se vale do 

trabalho de Schmitt como uma teoria que justificasse suas ações, como se observa, por 

exemplo, na resposta nazista à pergunta: quem é alemão? A resposta é encontrada na teoria 

schmittiana amigo X inimigo. 

  Tal papel próximo
16

 aos interesses do nacional-socialismo levou ao afastamento 

Schmitt da academia jurídica, especialmente em 1936
17

, após brigas com os concorrentes 

acadêmicos que o viam como um traidor
18

 que havia se convertido ao nazismo com intuito de 

avançar sua carreira. Para Willian SCHEUERMAN (1999, p. 04): 

 “Although Schmitt before 1933 probably hoped for a right-wing 

authoritarian solution to Weimar´s crisis along lines distinct form those of 

the Naziz, after the Nazi takeover he immediately linked hands with 

Germany´s new rulers. On May 1, 1933, He joined the National Socialist 

                                                           
16

 Para alguns autores, como Ronaldo Porto Macedo Júnior, Schmitt não aderiu desde o início ao regime 

nacional socialista, possuindo críticas ao regime: “A posição de Schmitt em 1932, assim como a do político que 

assessorava, General Schleicher, era contrária à ascensão nazista e a crise política. Schmitt não confiava em 

Adolf Hitler e tampouco em seu movimento político, e duvidava de seus projetos e habilidades para realizar as 

reformas necessárias para evitar a crise e recuperar a capacidade de governo.” E mais adiante em sua obra: 

“Mesmo após a tomada pelos nazistas, Schmitt acreditou que o presidente Hindenburg poderia atuar como um 

contrapeso para o poder do novo chanceler Adolf Hitler. Ele acreditou na possibilidade de a influência 

conservadora no regime nazista poder suplantar os perigos de uma ditadura de tipo carismático anunciada pelo 

novo Füher. A presença de seus padrinhos políticos, Papen e Popitz, no regime nazista reforçava tal ilusão.” 

(MACEDO JÚNIOR, 2001, p. 28)   
17 “Schmitt fue acusado publicamente de tener el hábito de mentir. Su antisemitismo, expressado apenas 

entonces, sería solo el intento oportunista de encobrir sus amistades con judíos y su relación con discípulos 

judíos. Ademá se hizo referência a su destacado papel como representante del catolicismo político en la 

República de Weimar. Él solo se había unido al movimiento NS por motivos de carrera, en 1933. 

Adicionalmente se citaban viejos escritos de Schmitt, en los cuales él había rechazado el romanticismo de la 

ideologia racista.” (RÜTHERS, 2004, P. 114)  
18 “Em fevereiro de 1934, Schmitt recebeu o primeiro ataque sério por parte de Otto Koellreutter, um dos 

advogados do racismo ideológico. Em outubro de 1934 o outrora discípulo de Schmitt, Gurian, sob o 

pseudônimo de Paul Müller publicou um artigo no Schweizerischen Rundschau denunciando as mudanças no 

pensamento de Schmitt e as passagem do catolicismo para o nacional socialismo. O texto mencionava os 

envolvimento de Schmitt com intelectuais judeus e não-arianos como Moritz Julius Bonn, Hugo Preuss e seu 

papel como intelectual de proeminência do pensamento católico conservador. Em novembro de 1934 

Kroellreutter fez divulgar cópias dos artigos de Gurian e passou a advogar a expulsão de Schmitt do partido 

nacional-socialista.” (MACEDO JÚNIOR, 2001, p. 33) 



20 

 

Party and soon garnered a number of prominent posts within the Nazi 

hierarchy. Despite a feud with elements of the SS in 1936 that forced him to 

surrender some of his positions, Schmitt remained a vocal Nazi legal thinker 

who played a central role in heated debates within Germany about 

international Law and politics. He continued on as na outspoken professor 

in Berlin until 1945. In my view, his writings from this period provide no 

support for his postwar self-exculpatory claim that after 1936 he opposed 

National Socialism.” 

  Devido ao seu envolvimento com os nazistas, Schmitt, com o final da II Guerra 

Mundial, teve seus direitos políticos cassados
19

 e, foi banido da vida acadêmica
20

. Entretanto, 

Schmitt jamais negou suas ideias ou deixou de criticar algumas posições das potências 

dominantes, como se observa em palestras proferidas na Espanha em março de 1962 – 

publicados sob o título de Teoria do Partisan - nas quais critica a lógica de julgamento dos 

generais nazistas no Tribunal de Nuremberg (SCHMITT, 2009, p. 172).  

  Carl Schmitt, mesmo afastado da vida acadêmica e do poder, continuou a produzir 

artigos e livros, proferindo diversas palestras, especialmente na Espanha. Estava interessado 

após a II Guerra Mundial na questão mais ampla dos fundamentos do direito internacional, e 

ele estava convencido de que, com a virada para o cosmopolitismo liberal no século XX, o 

direito internacional poderia prejudicar as condições de estabilidade e legítima ordem jurídica 

internacional. Trabalho teórico de Schmitt sobre as fundações de direito internacional 

culminou no Nomos da Terra, escrito no início dos anos 1940, publicado dez anos mais 

tarde
21

. 

 Schmitt jamais se desvinculou de seu passado muito menos negou suas posições 

doutrinárias, afirmando em artigo de 1946 que sua profissão, jurista do direito público possui 

uma construção histórica que não pode ser negada ou esquecida (SCHMITT, 1994, p. 60), 

criticando inclusive, a posição norte americana de tentar eliminar a cultura e história da 

Alemanha (SCHMITT, 1994, p. 36). 

                                                           
19 Embora a maioria da doutrina afirme que Carl Schmitt ficou preso por dois anos enquanto aguardava seu 

julgamento, sua prisão ocorreu na qualidade de testemunha e possível investigado, como ele mesmo coloca em 

carta escrita no cárcere que foi transformado em livro posteriormente (SCHMITT, 1994, p. 10).  
20

 “After the war, Schmitt was banned from teaching in part because he refused to comply with the formalities of 

denazification. Nonetheless, his residence in Plettenberg served as na intellectual second home to both older and 

younger German conservatives hostile to democratic politics and the “Americanization” os West Germany that 

was such a striking faceto f both popular and political culture there after World War II.” (SCHEUERMAN, 

1999, p. 04) 
21 A divisão temporal as principais obras de Carl Schmitt pode ser encontrada no artigo de Giacomo 

MARRAMAO (2012, p. 157 e 158). 
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 O que em verdade Schmitt nega, nos seus escritos pós-guerra, é o paralelismo 

histórico dos americanos e soviéticos que defendiam o conceito que toda a história começaria 

após a vitória na Segunda Guerra Mundial, esquecendo o passado e as evoluções trazidas 

pelos alemães (SCHMITT, 2006-B, p. 43).  

  O significado e o valor das obras de Schmitt está sujeito a intensa polêmica. Schmitt é 

imortalizado pelo pensamento jurídico com sua crítica ao constitucionalismo do período de 

Weimar que ficava cujo direito ficava limitado ao próprio Estado. Na visão de Alysson 

MASCARO (2010, p. 412): 

“A mudança paradigmática de compreensão do direito em Carl Schmitt 

leva-o, imediatamente, a uma dissociação fenomênica muito incomum na 

tradição do pensamento jurídico contemporâneo. Pela maioria liberal dos 

juristas, os limites do direito são os limites do próprio Estado. Assim 

apregoava Kelsen, para quem direito e Estado se confundem. No entanto, 

para Carl Schmitt, lastreado na exceção como anunciação do soberano e 

como compreensão do próprio direito, passa a ser clara a distinção entre 

dois níveis de fenômenos: de um lado, o direito e a norma; de outro, o 

soberano e a política. O Estado paira sobre o direito, e lhe é superior. O 

poder está acima da norma jurídica. O Estado é maior que as normas 

jurídicas. A exceção é o ele entre o poder soberano e o direito. O direito não 

se revela numa unidade, como um dado monístico, puramente normativo. Ao 

contrário da pureza proposta por Kelsen, Carl Schmitt “existencializa” o 

direito, exprimindo-o num todo situacional.” 

    Em linhas gerais, Schmitt aponta uma contradição no modelo jurídico racional 

que serviu de base ao liberalismo
22

. Acima da “razão de estado” como fonte de emanação da 

norma jurídica há a vontade, a vontade de um indivíduo (soberano), a qual dá sentido e 

unidade a todo o direito e que, não é percebida no modelo constitucional weimariano e, é 

indicada por Schmitt como solução a crise do modelo liberal persistente na República de 

Weimar.  Para Renato CRISTI (1993, p. 58): 

“La théorie juridique de Schmitt repose sur la distinction entre deux 

conceptions Du droit qu´il oppose en les polarisant: le décisionnisme et le 

normativisme (Schmitt, 1934: 11-29). Ce dernier represente pour Schmitt la 

prééminence de la généralité et de la rationalité pure. Les règles abstraites 

et générales ne tiennent pás compte du détail dês circonstances concrètes ni 

des intentions particuliéres. Le normativisme exprime la domination de la 

ratio sur la voluntas, de la lex sur le rex. Ce légalisme va de pair avec la 

raison capitaliste et legitime un mécanisme qui, selon Schimitt, satisfait avec 

                                                           
22 O antiliberalismo é o tema central de toda a obra de Schmitt. O liberalismo é o adversário combatido em todos 

os escritos e, o fundamento, a referência que estrutura toda a obra de Carl Schmitt (FERREIRA, 2010, p. 73), 

sendo este antagonismo a linha mestre para compreender os escritos schmittianos.  
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la même exactitude et indifféremment “toute demande, que ce soit de 

chemises de soie ou de gaz toxique (Schmitt, 1925: 20). Le normativisme 

définit l´Etat de droit liberal et trouve as meilleure expression dans la 

philosophie du droit de Kant les libéraux kantiens, tel Hans Kelsen, son 

responsables de l´interprétation normativiste de la Constitution de Weimar. 

En revanche, le décisionnisme est le domaine dês mesures particulières et 

concrètes. Il represente la primauté de la voluntas sur la ratio. Selon 

Schmitt, la formule hobbienne: auctoritas non veritas facit legem, em donne 

exactement la signification. Le droit est essentiellement un mandat, um odre 

delibere.”  

  A defesa de um modelo de organização da sociedade que anula o poder do parlamento 

através da ditadura e, homogeneíza a burocracia ordinária (juízes e funcionários públicos) 

segundo a vontade do ditador, o qual detém o monopólio da decisão política, transforma Carl 

Schmitt no grande pensador jurídico do nazismo que viram, em seus escritos, um fundamento 

de justificação jurídico do poder nazista, defendendo a supremacia do Leviathan sobre o 

Behemot (SCHMITT, 2007-C, p. 20). 

 Com a separação da lei (burocracia) e política (soberania), Schmitt transformou a 

decisão política como o elemento de fundação de todo o direito e, de toda a organização da 

sociedade e da economia. Não havia mais assim espaço para a vontade do “povo”, reputada 

irracional, mas sim, a vontade do soberano
23

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 “In the twenties and thirties Carl Schmitt eagerly debunked liberal attemps to separate law and politics and 

political from judicial practices. Although itself expressive of na antipolitical refusal to acknowledge the 

supremacy of existencial friend/foe conflicts, Schmitt argued the liberal differentiation between law and politics 

revealed something else as well. Universalistic liberal ideals such as judicial neutrality, were among 

liberalism´s most insidious weapons against its foes. who could outdo na opponent, Who waged battlhe in the 

namo of humanity´s “general intersts” or who murdered only in order “to end all wars” or garantee “universal 

peace”? At times Schmitt matched the crudest of orthodox Marxist critics in seeing the rules of Law as a mere 

instrumento f political coercion. Behind it always stood a particular Power group such as the borgeois “talking 

classes” who had discovered that it suied a concrete situation-specific set of political purpose.” 

(SCHEUERMAN, 1997, p. 231) 
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CAPÍTULO I - CONJUNTURA ECONÔMICA DE VARGAS 

 

 A conjuntura econômica que Getúlio Vargas encontra no país ao ascender ao poder é 

marcada por uma somatória de mudança com acomodação. O contexto trazido pela I Guerra 

Mundial questiona o fim do liberalismo, representando o fim da hegemonia britânica no 

contexto político e econômico e a busca por uma nova potência política e econômica. Estas 

questões refletem na economia do Brasil levando ao esgarçamento do tecido social e uma 

profunda alteração da forma de organização do Estado brasileiro. 

 No cenário mundial, há uma crise econômica aguda devido a quebra da bolsa de Nova 

York em 1929 trouxe reflexos não só no Brasil mas no mundo todo, diminuindo os créditos 

disponíveis no mercado internacional, diminuindo a circulação de mão de obra, rompendo 

com as tendência de integração da economia mundial, permitindo que, a partir desta crise 

econômica surgissem modelos sociais alternativos, hipótese na qual se enquadra Vargas. O 

Brasil foi afetado diretamente, não só pela questão do café mas, pelo fim dos investimentos 

externos que representavam quase a totalidade dos investimentos em desenvolvimento do 

país, o que, de certa forma, explicará futuramente a dualidade de Vargas nas negociações 

externas com os Estados Unidos e a Alemanha nazista, que ultrapassaria a Inglaterra no 

volume de negociações internacionais.  

O contexto econômico mundial levou o Brasil a fortes mudanças em sua economia 

interna para se adequar ao novo cenário mundial que era de total incerteza, quadro que 

justifica políticas ambíguas no Governo Vargas – iniciando com uma política ortodoxa de 

controle da economia, passando para uma moratória em 1937 e um política estatizante nas 

décadas de 40/50.  

 Isto porque, no contexto internacional anterior à Vargas, era inexpressiva a presença 

do Brasil no mercado internacional. O padrão de acumulação de capital no Brasil era centrado 

nas exportações de café e, nas importações de todo tipo de bens de consumo, especialmente 

destinado para as elites, o que acabava por refletir um viés econômico liberal e, inexistência 

de políticas desenvolvimentistas. (CANO, 2012, p. 131), contexto político econômico este 

que acabou por permitir a existência de saídas nacionais interventivas para a crise de 1929 

(CORSI, 1999, p. 38).  
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 O período anterior a Vargas, por sua vez, é marcado pelo predomínio de uma política 

ortodoxa (liberal) voltada aos interesses da elite agrária cafeeira de São Paulo, política esta 

que Vargas mantém logo no início do seu governo (DINIZ, 2007, p. 106). A dependência da 

economia brasileira das exportações de café e, a tentativa do Estado liberal da Primeira 

República em controlar monetariamente esta dependência das exportações de café, deixou o 

Brasil neste período altamente suscetível as flutuações do preço internacional do café e, pelo 

fluxo de capital internacional que financiava a produção e consumo de café
24

. 

 As ferramentas que o governo federal possuía à sua disposição se resumiam as 

políticas fiscais, monetárias e cambiais, com as quais tentava controlar os preços do café e 

suas oscilações de produtividade, com as quais Vargas tinha familiaridade considerando que 

fora o Ministro da Fazenda de Washington Luís, momento no qual estabeleceu o denominado 

câmbio vil, enfraquecendo a moeda nacional a fim de facilitar a exportação do café, 

agradando assim os cafeicultores em prejuízo do resto da nação não existindo naquele 

momento a percepção da necessidade de construção de politica econômicas não ortodoxas 

(CORSI, 1999, p. 40). Tal defesa do café, dado seu papel central na economia brasileira, 

levou o país a contrair empréstimos internacionais
25

, muitas vezes com bancos privados, 

política esta que se tornou insustentável com os desdobramentos da crise econômica de 1929, 

levando o Brasil a abandonar sua política de controle de fluxos de capitais, iniciando uma 

política de desenvolvimento nacional, voltada para o mercado interno, “com o crescimento 

dependendo crucialmente da capacidade de acomodar o deslocamento da demanda 

                                                           
24 A característica básica da economia primário-exportadora brasileira no início do século era sua extrema 

vulnerabilidade a dois tipos de choque exógenos. O primeiro deles tinha origem nas periódicas flutuações 

abruptas da oferta de café, resultante do efeito de variações climáticas sobre a produtividade dos cafezais. 

Dado o peso do produto no valor das exportações do país, a importância do Brasil em sua oferta mundial e sua 

baixa elasticidade preço da demanda, variações na oferta brasileira tendiam a reduzir violentamente a receita 

das exportações do país na ausência de medidas destinadas a sustentar os preços internacionais do produto, 

que o Brasil, em virtude de sua posição dominante na oferta mundial, podia unilateralmente implementar. O 

segundo tipo de choque resultava de perturbações na economia internacional notadamente as flutuações 

experimentadas pela demanda nos países centrais e as bruscas descontinuidades do fluxo de capital entre o 

centro e a periferia, que foram especialmente frequentes durante as três primeiras décadas do século. 

(FRITSCH, 1992, p. 34) 
25 Entretanto, a política de defesa do café indiretamente criou um programa de fomento da renda nacional, como 

constatado por Celso FURTADO (2000, p. 205) “Dessa forma, a política de defesa do setor cafeeiro nos anos 

da grande depressão concretiza-se um verdadeiro programa de fomento da renda nacional. Praticou-se no 

Brasil, inconscientemente, uma política anticíclica de maior amplitude que a que se tenha sequer preconizado 

em qualquer dos países industrializados.” Isto porque: “Considerando mais detidamente as consequências da 

política de retenção e destruição de parte da produção cafeeira seguida, com o objetivo explícito de proteger o 

setor cafeicultor. Ao garantir preços mínimos de compra, remunerados para a grande maioria dos produtores, 

estava-se na realidade mantendo o nível de emprego na economia exportadora e, indiretamente, nos setores 

produtores ligados ao mercado interno. Ao evitar-se uma contração de grandes proporções na renda monetária 

do setor exportador, reduziam-se proporcionalmente os efeitos dão multiplicador de desemprego sobre os 

demais setores da economia.” (FURTADO, 2000, p. 203) 
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associado à brusca mudança de preços relativos encarecendo importações” (ABREU, 1992, 

p. 73). 

  Diante deste quadro, inicia-se o governo provisório de Getúlio Vargas que vai de 1930 

até 1934, uma situação de instabilidade externa e interna em que o modelo econômico 

brasileiro não mais se sustentava, não restando alternativa senão a reconstrução do tecido 

social com alterações profundas na economia nacional. Logo, num primeiro momento do 

governo Vargas, muito mais que uma opção política de voltar as atenções do sistema 

econômico para “dentro do país”, tal mudança foi a única opção de momento
26

 vez que, na 

existiam outras formas de enfrentar a crise econômica com as ferramentas clássicas do 

passado
27

, fato só observado a partir de 1935 (CORSI, 1999, p. 42). 

 O quadro, era em verdade de incertezas, o que levou Vargas a manter uma dupla 

política, sendo que, a política ortodoxa inicial não foi completamente afastada e, por outro 

lado Vargas iniciou sua política de incentivar a produção local tendo por destinatário o 

mercado interno, mantendo assim ambas as opções políticoeconômicas abertas pretendendo 

explorar a vantagem de cada uma no momento oportuno e, conciliá-las quando preciso 

(ZAHLUTH BASTOS, 2008, p. 188). 

 A alternativa “para dentro” em primeira análise decorre da depreciação da moeda 

brasileira em face das moedas estrangeiras, diminuindo o poder de compra brasileiro no 

exterior, levando as elites nacionais, grandes consumidoras de produtos importados, a 

direcionarem suas aquisições no mercado interno tendo em vista que não sofreram grandes 
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 “Uma última e importante conclusão é a de que, na explicação da profunda mudança no estilo da política 

econômica que se processa a partir dos anos 30, no sentido de maior intervenção governamental nas transações 

internacionais, papel mais proeminente deve ser atribuído às restrições decorrentes de mudanças no ambiente 

externo que inviabilizavam a manutenção da postura tradicional. Isto implica minimizar a validade da noção de 

que, nessa mudança de estilo, existisse alguma intencionalidade a priori no sentido de aumentar os incentivos à 

indústria, como não raramente se infere a partir de pressupostos a respeito da perda de poder dos grupos 

exportadores após o colapso da Primeira República. É certamente lícito inferir-se que os governos do regime 

anterior a 1930 fracassaram fundamentalmente ao não promover as mudanças estruturais necessárias para dar 

maior estabilidade macroeconômica ao país, tal como maior diversificação das exportações, uma base fiscal 

menos vulnerável a choques externos e assim por diante. Entretanto, operando em uma ordem econômica 

internacional em que, embora não isenta de severos choques, conseguiu-se preservar, ou rapidamente restaurar, 

suas características básicas, os governos da Primeira República foram capazes de produzir estabilidade 

macroeconômica sem precisar interferir profundamente – exceto no mercado do café – com a livre operação 

das forças de mercado, ainda que isso tenha sido feito ao custo de crescente endividamento externo.” 

(FRITSCH, 1992, p. 70) 
27 “Isso não que dizer que a burguesia industrial tenha tido um papel irrelevante no pós-1930. Pelo contrário, a 

ação das associações de classe foi incrementada e o setor ganho zonas de influência no interior do aparelho 

estatal. Mas, como lembra Eli Diniz, que chamou a atenção para esses fatos, os empresários industriais tinham 

uma visão imediatista, ligada à maximização das vantagens econômicas, visão essa revelada pelo conteúdo e 

pela forma de encaminhar demandas e pela natureza de suas relações com o Estado.” (FAUSTO, 2010, p. 25) 
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perdas em decorrências das políticas de proteção ao café. Esta ação quebrava a lógica de 

formação da pequena aristocracia industrial existente na década de 30 formada no contexto 

liberal e beneficiada pela existência de um mercado de consumo sempre maior que a 

capacidade produtiva, permitindo a obtenção de elevados lucros e acumulação de capital 

(VIANNA, 1974-B, p. 53). 

  Em segunda análise há que considerar também a utilização da capacidade instalada da 

indústria nacional, a qual, com o aumento da produtividade permitiu a mudança do eixo 

central da economia do setor agrícola para o industrial nos anos seguintes
28

.  

   Como já colocado, no primeiro momento do Governo Provisório, Vargas adota um 

discurso liberal sobre a intervenção estatal na economia – tentando manter o viés econômico 

liberal assim como a maioria dos países no mundo (CANO, 2012, p. 134). Porém, adota uma 

série de moratórias logo no início de sua gestão
29

, demonstrando a existia uma tendência a 

uma posição mais “estatal” a qual foi se alterando com o passar do tempo, gerando desde o 

início, uma aparente contradição de sua política econômica. 

 Esta contradição de sua ação também pode ser encontrado em seu discurso em Belo 

Horizonte em 23 de fevereiro de 1931, momento no qual defende a nacionalização dos 

recursos naturais como uma questão estratégica ao desenvolvimento do Brasil, porém, afirma 
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 “Contudo, o fator dinâmico principal, nos anos que se seguem à crise, passa a ser, sem nenhuma dúvida, o 

mercado interno. A produção industrial, que se destinava em sua totalidade ao mercado interno, sofre durante a 

depressão uma queda de menos de 10 por cento, e já em 1933 recupera o nível de 1929. A produção agrícola 

para o mercado interno supera com igual rapidez os efeitos da crise. É evidente que, mantendo-se elevado o 

nível da procura e represando-se uma maior parte dessa procura dentro do país, através do corte das 

importações, as atividades ligadas ao mercado interno puderam manter, na maioria dos casos, e em alguns 

aumentar, sua taxa de rentabilidade. Esse aumento da taxa de rentabilidade se fazia concomitantemente com a 

queda dos lucros no setor ligado ao mercado externo. Explica-se, portanto, a preocupação de desviar capitais 

de um para outro setor. As atividades ligadas ao mercado interno não somente cresciam impulsionadas por 

maiores lucros, mas ainda recebiam novo impulso ao atrair capitais que se formavam ou desinvertiam no setor 

de exportações. É bem verdade que o setor ligado ao mercado interno não podia aumentar sua capacidade, 

particularmente no campo industrial, sem importar equipamentos, e que estes se tinham feito mais caros com a 

depreciação do valor externo da moeda. Entretanto, o fator mais importante na primeira fase da expansão da 

produção deve ter sido o aproveitamento mais intenso da capacidade já instalada no país. Bastaria citar como 

exemplo a indústria têxtil, cuja produção aumentou substancialmente nos anos que se seguiram à crise sem que 

sua capacidade produtiva tenha sido expandida. Esse aproveitamento mais intensivo da capacidade instalada 

possibilitava uma maior rentabilidade para o capital aplicado, criando os fundos necessários, dentro da própria 

indústria, para sua expansão subsequente. Outro fato que se deve ter em conta é a possibilidade que se 

apresentou de adquirir a preços muito baixos, no exterior, equipamentos de segunda mão.” (FURTADO, 2000, 

p. 210) 
29

 “As medidas iniciais do Governo Provisório quanto à política cambial foram orientadas por um liberalismo  

retórico primitivo, logo desmascarado pela realidade. A abolição do monopólio cambial, que havia sido 

estabelecido no fim da República Velha, foi justificada com base no argumento de que tal controle era ineficaz e 

protelava o retorno da economia à normalidade. Em 1930-31 adotou-se uma política cambial aparentemente 

liberal mas na prática restritiva, decretando-se moratórias sucessivas em relação às dívidas em moeda 

estrangeira. Em setembro de 1931, a situação tornou-se insustentável, os pagamentos relativos à dívida pública 

externa foram suspensos, reintroduzindo-se o monopólio cambial do Banco do Brasil.” (ABREU, 1992, p.  74) 
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no final de sua fala que, não poderia repudiar o capital estrangeiro no desenvolvimento da 

indústria brasileira (FAUSTO, 2006, p. 47), contradição que se mantém ao criticar os trusts e 

cartéis na Carta Testamento deixada por ocasião de seu suicido em 1954. 

 Uma das melhores análises sobre os discursos econômicos de Vargas, que também são 

na mesma linha de pensamento de Francisco Campos, é a análise de Pedro Dutra FONSECA 

(1989, p. 59): 

“Evidentemente a defesa do intervencionismo dava-se em contexto 

ideológico que de forma alguma o opunha à iniciativa privada: ao 

contrário, dizia-se, com sua atuação o Estado deveria ajuda-la e promove-

la; ambos uniam-se para enfrentar as barreiras que se antepunham ao 

progresso. Na retórica governista, isso equivalia a dizer que o Estado só 

deveria atuar na economia quando houvesse “necessidade social”, esta 

entendida quando não fosse para beneficiar particularmente alguma classe 

ou grupo de pessoas, regiões ou atividades econômicas, mas para sanar 

problemas que afligiam a toda sociedade.” 

 O mesmo Pedro Dutra FONSECA (1989, p. 433) coloca que uma das razões da 

“alternativa para dentro” foi o combate a miséria no Brasil. Vargas, preferiu eliminar a 

miséria através de políticas de desenvolvimento do que programas de redistribuição de renda. 

O consumo das elites (importações) seria substituído assim pelo consumo das massas 

(produção interna), mudando o perfil de consumo e produção nacionais. 

  Existem várias outras interpretações sobre a formação da conjuntura econômica do 

início do Governo Provisória que vão desde a mais simplista de que Getúlio Vargas apoiava 

os industriais e Júlio Prestes os agricultores; a clássica
30

, de Celso Furtado
31

, que o governo 

central fez altos investimentos (gastos) públicos que levaram a um capitalismo tardio no 
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 “A interpretação clássica quanto à natureza da política econômica adotada nos anos 30 e seu impacto sobre 

o nível de atividade econômica é a de Furtado (1974, caps. 30 a 33). A demanda agregada teria sido sustentada 

por políticas expansionistas de gastos, especialmente para aquisição de café para posterior destruição. A 

reorientação de demanda associada à desvalorização do mil-réis e à imposição de controles de importações, 

ainda segundo Furtado, foi acomodada por utilização mais intensiva da capacidade previamente instalada da 

indústria. A Revolução de 1930 teria correspondido à versão brasileira de revolução burguesa, culminando um 

longo processo de oposição de interesses econômicos com as posições da classe média e da indústria emergente 

sobrepondo-se às da oligarquia cafeeira na formulação e implantação das políticas econômicas.” (ABREU, 

1992, p. 77) 
31

 “Ao contrário, demonstra-se que Furtado entendeu o crescimento industrial da década de 1930 como fruto da 

política de defesa do café, que teria sido implementada pelo governo: (a) seja devido às exigências pragmáticas 

impostas pela crise, por sua repercussão no balanço de pagamentos e na arrecadação de impostos; (b) seja por 

razões de ordem política, frente à importância do setor cafeicultor e pela própria composição do governo, 

chamando atenção a seus compromissos conservadores, “oligárquicos” e “agraristas”; ou (c) seja, ainda, 

devido a um terceiro fator, assinalado em uma passagem, na qual se menciona não propriamente a política 

governamental, mas a decisão individual dos capitais privados, em busca de diversificação dos investimentos, já 

que nas atividades voltadas ao mercado interno havia maior perspectiva de lucro, frente à crise das atividades 

de exportação” (FONSECA, 2003-B, p. 136) 
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Brasil e; outra, mais sofisticada, que credita a conjuntura política favorável ao Brasil, mesmo 

com a crise de 29, à um misto de políticas de favorecimento à indústria
32

 e, políticas agrícolas, 

especialmente destinadas aos produtores de café
33

. Com isso, podemos concluir que Vargas 

não chegou ao poder com uma plataforma desenvolvimentista
34

 pronta e acabada e também 

não, marginalizou de início os cafeicultores paulistas (vinculada ainda as elites da Primeira 

República), elaborando em verdade uma política de acomodação que conseguiu mesclar 
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 “Podem-se mencionar inicialmente leis voltadas aos interesses industriais, como o Decreto nº 19.739, de 7 de 

março de 1931, que proibia a importação de máquinas e equipamentos para certos segmentos da indústria. 

Embora se possa argumentar que os efeitos para o setor industrial poderiam, à primeira vista, ser negativos, 

deve-se lembrar mais uma vez que este não era o entendimento à época, pois a decisão decorria de pressão dos 

próprios líderes empresariais, para quem a crise de superprodução seria mais grave caso novas unidades fabris 

fossem instaladas (Observador econômico e financeiro, 1937: p.91). E a medida, como se sabe, não atrapalhou 

o desempenho da indústria, haja vista as taxas expressivas de crescimento verificadas a partir de 1933 e a 

prorrogação da vigência do decreto, atendendo reivindicação empresarial, até março de 1937. A importação de 

bens de capital para o setor industrial contaria com apoio governamental, com a assinatura, em 1935, de 

tratado de comércio com os Estados Unidos. Este concedeu vantagens a alguns produtos de exportação 

brasileiros (café, borracha, cacau) em troca de redução de 20% a 60% na importação de certos artigos norte-

americanos, como máquinas, equipamentos, aparelhos e aços. Conquanto alguns líderes empresariais à época 

tenham-se mostrado críticos ao tratado, pois este também permitia a importação de certos bens de consumo, sua 

assinatura não deixa de demonstrar a intenção governamental de romper com o antigo papel de importador 

destes bens, ao incluir com ênfase — e esta era a novidade, em termos históricos —, os bens de capital e 

intermediários necessários à indústria. É razoável supor que na crise os industriais já estabelecidos, neste caso, 

mantinham-se na posição de preferir incentivos governamentais à utilização da capacidade existente a ver 

novas instalações serem introduzidas, com equipamentos importados. Já o comportamento do governo mostra 

seu interesse em modificar a pauta de importações, aprofundando o crescimento industrial e em coerência com 

o modelo substitutivo, ou seja, mudando-a qualitativamente através da perda da posição relativa dos bens de 

consumo frente à elevação dos bens de capital, intermediários e insumos industriais. Pode-se lembrar, em 

adição, a política protecionista adotada com a reforma tributária de 1934. Embora não haja consenso na 

literatura sobre sua intencionalidade, temos de convir que a proteção decorrente de tarifas difere da resultante 

de desvalorização cambial, pois esta última pode — e geralmente é — adotada com vistas a fins que não a 

proteção ao setor industrial, ao contrário de políticas tarifárias, em que esta possibilidade existe, embora 

também possam ser adotadas para atender a fins diversos, inclusive buscar o equilíbrio do balanço de 

pagamentos. No caso da reforma tributária de 1934, a despeito de controvérsias, há o fato inconteste que a 

mesma atendeu a pressão de industriais da época, como Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi, e resultou em um 

aumento da tarifa específica agregada em torno de 15% (Abreu: p.86). Como houve em 1935 uma 

desvalorização do mil-réis que, ao elevar o preço dos importados, acabou reduzindo o peso da tarifa, pode-se 

subestimar sua importância, mostrando que a política cambial foi quem, na prática, representou maior proteção 

para a indústria doméstica.” (FONSECA, 2003-B, p. 141) 
33 Para autores como Francisco Corsi, a política ortodoxa mesclada com posições desenvolvimento garantiram o 

sucesso de sua política econômica: Apesar de Vargas ter inicialmente tentado implementar uma política de 

caráter ortodoxo no enfrentamento da crise, o agravamento da situação econômica do país obrigaria o governo 

a adotar medidas voltadas para a sustentação da atividade econômica. De fundamental importância foi, como é 

amplamente conhecido, à política de defesa do café. Os recorrentes déficits públicos, em particular o de 1932, a 

política de expansão do crédito e a larga emissão de moeda também foram decisivos para a relativamente 

rápida recuperação da economia brasileira, que voltou a crescer a partir de 1933 com base nas atividades 

voltadas para o mercado interno, particularmente no setor industrial. Tanto os déficits quanto a expansão na 

base monetária não estavam nos planos do governo, deveram-se sobretudo à revolta de 1932 em São Paulo e à 

severa seca no Nordeste. A sustentação da atividade econômica associada à desvalorização da moeda e ao 

controle das operações cambiais, introduzido em 1931, contribuiu para a criação de condições favoráveis ao 

desenvolvimento industrial. No entanto, a política econômica adotada no período não visava intencionalmente 

fomentar a indústria, mas sim neutralizar os efeitos negativos da crise internacional.” (CORSI, 2008, p. 250) 
34 Há que se registrar o protecionismo de Vargas à indústria, como nas suas próprias palavras: “O protecionismo 

industrial das matérias-primas do país é fator decisivo, sem dúvida, ao nosso progresso econômico. É justo, por 

isso, que se estimule, mediante política tarifária, conduzida sem excessos. As tabelas das alfândegas devem 

refletir estes critérios” (VARGAS, 1938, p. 163) 
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aspectos liberais com intervencionismo estatal, encerrando o período que a política de 

exportação de matérias primas era vista como vantajosa (BERCOVICI, 2011-B, p. 91).  

  Este Estado pós Revolução de 30 não foi algo previamente planejado mas sim, fruto 

tensões sociais que abraçaram o Estado a partir desta década, transformando-se este, no local 

das contradições
35

, da eclosão destes conflitos sociais, o que, permitiu posteriormente a 

Vargas, a sua forma peculiar de atuação política contemplando, de forma mutável, forças 

políticas antagônicas. 

 Estas tensões decorrem em grande parte pela diversidade de correntes econômicas que 

tentavam influenciar a economia brasileira nas décadas anteriores à ascensão de Vargas ao 

poder, a saber quais eram estas correntes: a) nacionalistas; b) defensores da indústria; c) 

papelistas e; d) positivistas (FONSECA, 2012, p. 24), sendo que Vargas, dialogou com todas 

estas correntes antagônicas.  

  As relações de trabalho também sofrem profundas mudanças a partir da década de 30, 

passando da exploração da mão de obra sem qualquer vínculo do trabalhador com o local de 

trabalho; passando para um modelo exploratório com a vinculação do trabalho ao espaço 

geográfico – trabalho europeu - questão que, implica na necessidade de criação de mecanismo 

estatais de satisfação das massas trabalhadoras que agora podiam se organizar 

(ALENCASTRO, 1987, p. 20). 

 O papel das massas trabalhadores também foi importante pois a rápida industrialização 

brasileira – cumulada com a igualmente rápida urbanização - permitiu a reunião (com pouca 

organização) das massas de trabalhadores que exigiram participação política e social, 

colocando estes temas na agenda política de Vargas e Francisco Campos.   

  No plano das relações econômicas internacionais Vargas também foi contraditório, 

procurando tirar o melhor partido do contexto de momento
36

, tanto é que manteve o comércio 

                                                           
35

 “O Estado brasileiro constituído após a Revolução de 1930, é, portanto, um Estado estruturalmente 

heterogêneo e contraditório. É um Estado Social sem nunca ter conseguido instaurar uma sociedade de bem-

estar: moderno e avançado em determinados setores da economia, mas tradicional e repressor em boa parte das 

questões sociais. Apesar de ser considerado um Estado forte e intervencionista é, paradoxalmente, impotente 

perante fortes interesses privados e corporativos dos setores mais privilegiados. Entretanto, apesar das 

contradições e limitações estruturais, é um Estado que pode determinar o projeto de formação nacional, 

ultrapassando a barreira do subdesenvolvimento.” (BERCOVICI, 2011, p. 377). 
36 Neste sentido Boris FAUSTO (2006, p. 98)“Não obstante acreditar na sinceridade pessoal de Roosevelt no 

sentido de ajudar o Brasil política e militarmente, Getúlio não deixou de explorar as possibilidades de relações 

comerciais tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. Dois exemplos, entre muitos, datados de 1935 

e 1936, antes pois da implementação do Estado Novo, revelam essa estratégia. Em 1935 o governo brasileiro 
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de compensação (permuta) com a Alemanha bem como, o livre-comércio com os norte-

americanos
37

. Essa postura do governo brasileiro é comprovada pela assinatura de acordos 

comerciais com ambos os países. Com a Alemanha, o Brasil assinou Acordos de 

Compensação em 1934 e 1936, pelos quais ficava garantida a exportação de algodão, café, 

laranja, couro, tabaco e carne enlatada em grandes quantidades, em troca de produtos 

manufaturados alemães. Com os Estados Unidos, foi assinado o Tratado Comercial de 1935, 

pelo qual o Brasil oferecia concessões tarifárias a determinados produtos norte-americanos, e 

os Estados Unidos liberavam de tributos os principais produtos de exportação nacionais, 

tratado que abriu as portas para outras relações político-econômicas ao longo do governo 

Vargas. 

 Neste contexto, que também contou com forte pressão política do Exército (TRONCA, 

2007, p. 405), se formaram no país condições mínimas para início da industrialização, pois de 

um lado promoveu um rearranjo das forças políticas levando a uma maior integração política 

nacional ocasionando a possibilidade de expansão dos mercados consumidores internos para 

regiões distantes do país desintegradas econômica e politicamente do centro de decisões 

(CANO, 2012, p. 149). Esta integração política e econômica leva a mutação no papel do 

Estado, saindo de sua postura liberal clássica para um novo papel atuante diretamente na 

esfera econômica. 

 Muito da postura ambígua de Vargas em relação a sua política exterior decorre da 

necessidade brasileira de capital internacional. Por mais que Vargas assumisse posturas e 

discursos nacionalistas no início de seu governo na década de 30, o nacionalismo tratou-se 

mais de discurso de contenção das massas do que necessariamente medidas efetivas
38

. A 

                                                                                                                                                                                     
assinou um acordo com os americanos que mantinha ou rebaixava as tarifas alfandegárias para mercadorias de 

ambas as partes. No ano seguinte, assinou um ajuste com a Alemanha tendo em vista principalmente a 

exportação de algodão, café, cítricos, couros, tabaco e carnes. Note-se, porém, que as relações com os Estados 

Unidos eram pautadas pelo livre-comércio, enquanto a Alemanha nazista só firmava acordos de compensação, 

segundo os quais os marcos gerados pelas exportações vinculavam-se a compras no mercado alemão, nessa 

moeda.”  
37

 No mesmo sentido HILTON (1975, p. 72)“The government during the Estado Novo continued its previous 

policy of strong support for industry. The elimination of the legislature and resultant centralization of 

policymaking authority in executive hands enabled Vargas to move more quickly and effectively in certain areas, 

such as steel. Here he was aided by the international crisis, which stirred American concern over Axis 

machinations in South America. Vargas and Itamaraty skillfully exploited such fear, constantly presenting 

Washington with the bogey of Nazi cooperation in Brazil's steel plans. The result of this maneuvering was an 

agreement in August 1940 by which the United States extended an initial loan of  $20 million and furnished 

technical assistance for the Volta Redonda project. Vargas personally supervised successful efforts to obtain 

high priority from Washington for the equipment necessary for the steel complex and in March 1943 he secured 

a second loan of  $20 million. Volta Redonda was  completed on schedule in 1946.” 
38 “By economic liberalism prevailing within, Brazil benefits also foreign capital. But foreign business is not 

favored by the government. Under the nationalization drive its position has become more and more precarious. 
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dependência de capital externo, especialmente da Inglaterra impediu que medidas 

nacionalizantes mais radicais fossem tomadas, especialmente contra as empresas inglesas aqui 

instaladas. Trata-se aqui da primeira demonstração de que Vargas, embora autoritário, 

toleraria uma economia de cunho liberal e, a existência de um setor privado forte.  

  Vargas viu na integração nacional
39

 a saída para a crise econômica, devendo, como 

observado na citação acima, suplantar os problemas de regionalização de nossa elite 

econômica. Somente haveria sucessão na superação da crise de nosso modelo econômico 

liberal clássico a partir de um projeto nacional, que não privilegiasse somente uma 

determinada elite local, obrigando em verdade, estas elites a aderirem ao projeto nacional, 

criando todo o poder de barganha que caracterizou Vargas, iniciando aqui a exploração de sua 

figura como agente central do futuro do país, repetindo o que já havia realizado na sua 

passagem pelo Governo estadual do Rio Grande do Sul (AXT, 2002, p. 133). 

 Inicialmente Vargas tenta estabilizar a economia, extremamente abalada pela crise 

internacional de 29 através de medidas ortodoxas para somente depois desta tentativa, iniciar 

a etapa de desenvolvimento nacional iniciando as mudanças estruturais necessárias, 

demonstrando “que as instituições criadas e/ou modificadas na década de 1930 pelo governo 

brasileiro evidenciam sua opção industrializante, pois representam mecanismos, regras, 

arenas e espaços para, dentro do aparelho estatal e sob sua influência, reorientar a 

economia, definindo nova relação estado/empresariado/mercado/trabalhador.” (FONSECA, 

2003-B, p. 135) 

 Neste sentido, as políticas econômicas passam a ser paulatinamente centralizadas, 

como por exemplo, a instituição de tributação federal sobre circulação e comércio.  Através 

da racionalização administrativa no ente central, as economias que eram localizadas e 

                                                                                                                                                                                     
Economic nationalism under the slogan “Brazil for the Brazilians” is very popular among all classes. But for 

the time being it is tempered by political expediency because Brazil still needs foreign capital and foreign 

technical experience.” (LOEWENSTEIN, 1942, p. 338) 
39 “No curso do Estado Novo, o governo deu um impulso decisivo ao projeto de desenvolvimento, no qual a 

industrialização era o foco privilegiado. Mencionado por Getúlio já ao anunciar o golpe de 10 de novembro, o 

projeto ganharia forma em documento que ficaria conhecido como Carta de São Lourenço, dado a conhecer em 

entrevistas à imprensa, entre fevereiro e abril de 1938. Nele estabeleciam-se como pontos fundamentais a 

implantação de um indústria de base, em particular a grande siderurgia, considerada indispensável pra a 

industrialização do país; a nacionalização de jazidas minerais, quedas d´água e outras fontes de energia; a 

nacionalização de bancos e companhias de seguro estrangeiros; a expansão da rede de transportes,; o 

incremento da produção de carvão nacional; e a elaboração de políticas para diversificar as exportações; fazia-

se ainda alusão à implantação do salário mínimo e à complementação da legislação trabalhista. O programa 

era vinculado ao grande objetivo de promover a unidade nacional e acabar com o contraste entre “os dois 

brasis, um político outro econômico, que não coincidem”, apontando-se, a certa altura, “o sertão, o isolamento, 

a falta de contato como os únicos inimigos temíveis para a integridade do país.”” (FAUSTO, 2006, p. 107) 
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voltadas para a exportação passaram a corresponder entre si, centralização que gerou a 

insatisfação de algumas oligarquias locais. 

 Tal centralização era necessária para Vargas alcançar seu grande projeto de tornar o 

Brasil uma potência regional, mas, principalmente pela dificuldade de encontrar 

financiamento externo disposto a investir na industrialização do país, fato percebido nos 

discursos de Vargas sobre a necessidade de um Estado forte e já denunciavam propostas 

estatizantes de setores estratégicos da economia nacional (CORSI, 2008, p. 253). Para isso 

centralizada a burocracia administrativo-econômica buscando criar mecanismo de 

financiamento interno para seu projeto
40

. 

  A posição defendida por Francisco CORSI (2008) demonstra que antes de Vargas 

partir para o projeto desenvolvimento com base na indústria estatal, este buscou de todas as 

formas deixar tal missão a cargo do setor privado
41

 e, de financiamentos internacionais, 

                                                           
40

 “Diante da adversa situação internacional, caracterizada, entre outros aspectos, pelos baixíssimos fluxos de 

investimentos e de empréstimos externos, Vargas, não tendo alternativa mais consistente, passou de maneira 

crescente a apostar na possibilidade de enfrentar esses obstáculos por meio da mobilização do capital nacional. 

Em discursos sinalizava nessa direção. O governo procurou articular um esquema de financiamento interno12, 

cujas linhas mestras eram as seguintes: 1- a criação da carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do 

Brasil, 2- a flexibilização da legislação referente à aplicação dos recursos dos institutos de aposentadoria, 

permitindo que fossem empregados no financiamento de investimentos com garantia hipotecária 

(regulamentação do decreto-lei 1918, de 27/08/1937); 3- implantação do Plano Especial de Obras Públicas, 

que contava como fonte principal de financiamento com os recursos advindos da introdução de um imposto 

sobre as operações cambiais, instituído juntamente com o monopólio do câmbio para formar um fundo de 

investimentos governamentais. As medidas voltadas para incrementar e financiar o desenvolvimento, a 

moratória da dívida externa, o monopólio do câmbio, a política externa independente e a radicalização da 

postura nacionalista denotam que o governo Vargas, entre 1937 e 1939, passou apostar na possibilidade de um 

desenvolvimento mais autônomo. Na concepção de Vargas o desenvolvimento centrado no capital nacional não 

significava de maneira alguma qualquer forma de autarquia ou exclusão do capital estrangeiro. Vargas nunca 

abandonou a idéia segundo a qual o capital estrangeiro seria importante para o desenvolvimento do Brasil e 

sempre procurou atraí-lo, o que sugeria a opção por uma forma de desenvolvimento associado ao capital 

externo. No exato momento em que parecia adotar uma postura claramente nacionalista, buscava capitais 

externos para levar a cabo o seu mais ambicioso projeto, o da grande siderurgia. Ou seja, desenvolvimento 

mais autônomo não era concebido como excludente em relação ao capital estrangeiro.” (CORSI, 2008, p. 254) 
41

 “Finalmente, a cronologia das gestões feitas para atrair filiais estrangeiras para o setor siderúrgico também 

não corrobora a hipótese de que o governo só teria voltado-se ao capital estrangeiro depois de experimentar 

resistências a uma alternativa prussiana, no início do Estado Novo. Entre 1937 e 1939, as gestões brasileiras 

visavam atrair primeiro a Du Pont antes do golpe, e depois as alemães Demag, Krupp e Stahlunion, antes da 

intensa negociação com a U.S. Stell entre maio de 1939 e janeiro de 1940. Esta negociação fracassou não por 

causa de qualquer resistência brasileira em atender a condições exigidas pela empresa, mas sim por causa do 

desinteresse da empresa a despeito do desejo comum do governo brasileiro e do Departamento de Estado 

estadunidense. Este revés voltou a levar o governo a procurar empresas alemães em 1940, ao invés de induzi-lo 

à alternativa estatizante já proposta por militares, técnicos e políticos nacionalistas locais. A opção alemã 

voltou a fracassar mas, indiretamente, induziu Roosevelt a propor uma barganha de governo a governo depois 

dos célebres discursos pré-germânicos de Vargas em meados de 1940. Assim, os recursos estadunidenses que 

propiciaram a criação da Companhia Siderúrgica Nacional sequer resultaram de uma primeira demanda 

brasileira nas barganhas 

bilaterais mas, sim, de uma terceira ou quarta opção, indicando que o repúdio “prussiano” à associação com 

filiais externas não era corrente antes ou depois do Estado Novo, antes pelo contrário.” (ZAHLUTH BASTOS, 

2004, p. 297). 
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afastando assim a leitura clássica de que Vargas sempre teve um cunho exclusivamente 

nacionalista e estatizante
42

, que embora traga elementos contraditórios, na sua realidade não o 

é, não havendo que se confundir a dificuldade em implementar um plano econômico maior, 

com contradições internas deste plano de desenvolvimento nacional. 

 Isto é, num primeiro momento Vargas tenta executar seu plano de desenvolvimento 

através da iniciativa privada, com capitais estrangeiros; passa num segundo momento a 

utilizar capital nacional – até mesmo pela escassez de capital no mercado internacional - e; 

num terceiro momento, já no segundo governo varguista, é que utiliza capital internacional 

nos projetos nacionais. Para CORSI (2008-B, p. 68) 

“ Entre 1937 e 1939, o governo Vargas adotou uma série de medidas que 

revelavam o esboço de um projeto de desenvolvimento centrado no capital 

nacional, sem, contudo, excluir a contribuição do capital estrangeiro, 

considerado importante para o crescimento da economia nacional. As 

principais medidas foram: 1) adoção de uma política externa mais 

independente; 2) moratória da dívida externa e introdução do monopólio do 

câmbio; 3) articulação de um esquema interno de acumulação de capital 

centrado na Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI) do Banco do 

Brasil, no fundo de investimento formado por meio da taxação das 

operações cambiais e na mobilização dos recursos das caixas de 

aposentadorias; 4) implantação do Plano Nacional de Obras Públicas e 

Reaparelhamento da Defesa Nacional, voltado para o desenvolvimento da 

indústria de base, dos transportes e da energia; 5) priorização do projeto de 

implantação da grande siderurgia; 6) outorgamento da constituição que 

determinava a nacionalização dos recursos naturais, dos setores 

considerados estratégicos para a economia e dos bancos e companhias de 

seguro e 7) exacerbação do discurso nacionalista.” 

 

   Em verdade, especialmente no segundo governo Vargas, este adota um projeto maior, 

de longo prazo em que ação do Estado no campo econômico, transcende as políticas 

instrumentais clássicas, pois, o Estado, também propõe e executa medidas de maior 

envergadura, estruturais e institucionais, com alcance de longo prazo e capazes de abrir novos 

caminhos e alternativas: leis, códigos, empresas estatais, órgãos, conselhos, tratados 

internacionais e projetos de impacto (FONSECA, 2010, p. 23) são parte desta política de 

estado que resultará no que denominamos Nacional-Desenvolvimentismo
43

, especialmente no 

segundo governo Vargas – e por decisão política deste (SKIDMORE, 2010, p. 79). 

                                                           
42 Neste sentido conferir Luiz Carlos BRESSER-PEREIRA (2012, p. 102). 
43 As principais características do Nacional Desenvolvimentismo são: “(1) trata-se de governo afinado com o 

que se convencionou denominar de Nacional-Desenvolvimentismo, este entendido mais precisamente como um 
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  O modelo nacional desenvolvimentista
44

 iniciado nesta época tem por base o modelo 

econômico que seria estruturalista
45

 proposto pela CEPAL na década de 40 e 50. Em grande 

parte, este pensamento feito no Brasil e aperfeiçoado na CEPAL, entendia que a 

modernização da sociedade ocorreria pela absorção da mão de obra do campo pela indústria. 

Com o aumento da industrialização e sua importância em relação à agricultura acaba por 

diminuir a dependência frente do comércio internacional, especialmente à incontrolável 

flutuação dos preços das commodities, existindo ainda a possibilidade de intervenção do 

Estado neste processo de modernização econômica, como coloca Joseph LOVE (1998, p. 26): 

“Consequentemente, seu desenvolvimento, que envolvia uma certa morosidade, exigia a ação 

coordenada em diversas frentes , ou seja, um “forte impulso” (big push) e, portanto, o 

intervencionismo do Estado.” 

 

A Aproximação de Francisco Campos e Getúlio Vargas  

 

  Este novo modelo institucional e social, autoritário, apresentado na década de 30, 

demonstra por sua vez, um modelo econômico expansionista, com ações estatais voltadas para 

criação, consolidação e ampliação de mercados com participação do capital estrangeiro - que 

passou a ser dividido em dois; um agroexportador e outro, voltado à industrialização 

(FONSECA, 1989, p. 81), os quais, por sua vez, não sofriam nenhuma ação direita (ortodoxa) 

do Estado, formando uma nova ordem econômica no Brasil, voltada agora para a expansão da 

capacidade regulatória do Estado a fim de garantir a modernização da burguesia privatista 

local (SANTOS, 1978, p. 53).  

                                                                                                                                                                                     
projeto de longo prazo centrado na industrialização e na modernização do setor primário, implementado com 

auxílio de medidas governamentais voltadas a incentivar a substituição de importações e a diversificação da 

produção primária, com prioridade ao mercado interno. O projeto, tal como se entende, não excluía o capital 

estrangeiro nem os setores agrários; estes, inclusive, embora divididos, mais o apoiaram do que lhe fizeram 

oposição, embora se registrem resistências entre os segmentos ligados à exportação; (2) não há 

incompatibilidade em um governo afinado com o Nacional-Desenvolvimentismo, em certas conjunturas e diante 

de certas circunstâncias, optar por políticas de estabilização austeras ou contracionistas. Esta asserção por 

certo é mais polêmica e menos afinada com o senso comum, mas vincula-se ao entendimento de que as políticas 

instrumentais são limitadas tanto para detectar projetos de longo prazo como para denunciar suas possíveis 

incoerências ou inexistência.” (FONSECA, 2010, p. 24) 
44 Embora sempre existirem indícios do projeto do nacional desenvolvimento já no primeiro governo Vargas, 

esta foi modelado como plataforma da campanha eleitoral de Vargas para seu retorno ao Palácio do Catete pela 

via eleitoral em 1950 (FERREIRA, 2012, p. 300). 
45 Adotamos a definição de Estruturalismo feita por Joseph LOVE (1998, p. 22)“Estruturalismo, em economia, 

como também em outras disciplinas, significa diversas coisas, e minha definição é ampla e simples. O 

estruturalismo refere-se aos esforços teóricos de especificar, analisar e corrigir as estruturas econômicas que 

impedem ou bloqueiam o desenvolvimento e o funcionamento “normais”, implicitamente não-problemáticos, 

supostamente característicos das economias ocidentais. Devido a esses impedimentos e bloqueios, os 

receituários clássico e neoclássicos eram rejeitados pelos estruturalistas como sendo inadequados e 

inaplicáveis.” 
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  Tal pensamento leva à aproximação de Vargas de pensadores de cunho centralizante, 

dentre eles Francisco Campos
46

.  

  Para Francisco Campos
47

, o poder é eminentemente central, cabendo aos Estados tão 

somente aquilo que for delegado pelo poder central através das regras de competência 

previstas na Constituição Federal, lembrando que a Constituição de 1937 foi escrita em 

grande parte pelo próprio Francisco Campos, nomeado Ministro da Justiça dias antes da 

outorga da Carta Constitucional. 

  A centralização política, que se acentuou no período do Estado Novo, se refletia na 

Economia de várias formas, ficando claramente demonstrada através da criação dos vários 

conselhos
48

 - ou corporações consultivas, como chamava Oliveira VIANNA (1951, p. 93)  

-, alguns criados antes da Constituição de 1937
49

.  

                                                           
46

 Em um parecer de Francisco CAMPOS (1956, p. 21) sobre tributação entre entes federados, fica demonstrada 

a semelhança de pensamento com Vargas: “Ora, criando não somente um govêrno, mas uma constelação de 

governos, ou um sistema planetário político, com um sol ao centro, que é o governo nacional, e em tôrno dele 

tantos governos locais quantas as regiões mais ou menos geográfica e economicamente definidas ou que 

histórica e tradicionalmente haviam adquirido individualidade própria, o que visa tôda Constituição federal é 

obter maior eficiência e rendimento da máquina administrativa, dotando-a do número de órgãos que as 

condições diferenciais reinantes no país exijam para cobrir em tôda a sua extensão o campo das necessidades e 

das conveniências públicas. A sua intenção não é enfraquecer o gôverno pela distribuição ou repartição da 

competência. É, antes, o de, pela especialização das competências, facilitar a tôdas elas o cumprimento da 

tarefa designada a cada uma.”  
47 Francisco Campos critica, até mesmo nega, a autonomia política dos municípios constatando que o critério 

político de gestão municipal atrapalhar a gestão técnica do município o qual foi criado para somente executar no 

nível local, as funções de Estado: “A face propriamente politica das instituições municipaes, corresponderá a 

electividade da assembleia municipal. Querer levar mais adeante o critério político é desnaturar a funcção 

precipuamente administrativa do governo local, em que, ao lado de um órgão representativo, deve existir um 

órgão de natureza technica, destinado a defender contra o assalto dos partidos os interesses da communhão 

local. Como órgão technico, o executivo deve organizar-se independentemente do critério de representação 

política, pois que se não concebe a competência technica sujeita à lei da maioria, cuja idoneidade só se pode 

reconhecer no domínio pura ou especificamente político.” CAMPOS (1940, p. 63) 
48

 “Nota-se que a maior parte destes órgãos, como sugere o próprio nome dos mesmos, diz respeito direta ou 

indiretamente à indústria, a contar que os voltados à agricultura também vinculam-se à agroindústria, e que 

esta, ao abarcar o que à época chamava-se “indústria natural”, perfazia mais de 80% do valor agregado pela 

indústria de transformação. Por outro lado, instituições não propriamente voltadas à defesa de interesses 

corporativos da indústria, como o Conselho Federal de Comércio Exterior, legalmente arrolavam-se entre suas 

atribuições debater e sugerir medidas com relação às importações, incluindo o protecionismo. Além disso, 

cabia-lhe propor “soluções técnicas” para problemas vinculados à promoção da indústria nacional, bem como 

a criação de departamentos e institutos relacionados com produtos minerais e agrícolas. Assinala, com isso, a 

diferença fundamental entre o impacto e o significado da criação de órgãos estatais e da legislação 

corporativista da década de 1930 sobre os trabalhadores e sobre o empresariado. Enquanto sobre os primeiros 

representou fundamentalmente um atrelamento ao Estado, que passou a controlar a organização sindical, 

estabelecendo as bases para o populismo das décadas de 1940 e 1950, para os empresários mais que 

atrelamento ou submissão significou uma aproximação às esferas estatais decisórias, a abertura de canais 

diretos entre a burocracia e os dirigentes das federações e confederações patronais. No Estado Novo, quando as 

instituições liberais de representação foram suprimidas e as casas legislativas fechadas, estes órgãos criados 

dentro do Poder Executivo transformaram-se em arenas decisórias e de canalização das demandas, firmando 

um tipo de aliança entre o grupo dirigente e o empresariado.” (FONSECA, 2003-B, p. 144) 
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  Nos demais setores econômicos também sofreram a lógica centralizando da política 

econômica varguista. No setor energético, houve a criação do Conselho Nacional do Petróleo 

(CNP), em 1938, e do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), em 1939. 

Junto com a centralização das decisões econômicas, o Estado (central) foi gradativamente 

assumindo a responsabilidade pela produção de alguns insumos básicos, como parte do 

esforço de guerra ou movido por uma visão mais estratégica acerca do futuro 

desenvolvimento do país, criando-se as primeiras grandes empresas estatais brasileiras.  

 Os conselhos objetivavam no campo econômico equilibrar oferta e demanda, o que 

encontramos em afirmativa de Campos em 1949 sobre o Instituto do Açúcar e do Álcool, 

criado em 1933: 

“A economia do açúcar foi subtraída ao regime da livre concorrência e 

organizada, sob contrôle do Estado, por intermédio do Instituto do Açúcar e 

do Álcool, com a finalidade de restabelecer e manter o equilíbrio entre a 

produção e o consumo. A política do açúcar e do álcool é, 

conseguintemente, uma política anticoncorrencial; ela se define por uma 

estrita regulamentação da economia daqueles dois produtos, cujas quotas 

de produção e cujos preços são fixados pelo Instituto, de acôrdo com 

investigações estáticas e econômicas a que procede periodicamente, de 

maneira a assegurar o equilíbrio entre a produção e o consumo e aos 

produtores remuneração que garanta não só a subsistência da indústria 

como o progressivo aperfeiçoamento da sua tecnologia.” (CAMPOS, 1949, 

p. 61) 

 O modelo de conselhos, já proposto por Francisco Campos na década de 30 (do século 

passado) para controle dos serviços públicos, inspirado no modelo norte-americano, retirava 

do Poder Judiciário, a competência para analisar as decisões técnicas e econômicas destes 

conselhos, acreditando que a manutenção na órbita do Poder Executivo, de tais conselhos, 

permitiria sua especialização técnica e, consequentemente, uma maior racionalidade 

econômica nas decisões o que não poderia ser obtido no Poder Judiciário
50

 cujo processo de 

tomada de decisão era obsoleto: 

                                                                                                                                                                                     
49

 Como exemplos de Conselhor temos: O Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE), criado em 1934 com 

a missão de planejamento econômico, teve seu pode aumentado no Estado Novo passando a decidir sobre os 

gastos dos recursos externos. Em 1937 o Conselho Técnico de Economia e Finanças co a função de controlar as 

contas estaduais e municipais; criando ainda, em 1938, o Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP) com o objetivo de melhorar o aparelho administrativo brasileiro. 
50 Em relação as questões trabalhista que começam a surgir na administração Vargas, é proposto que estas 

fossem resolvidas em sede administrativas dentro do Conselho Nacional do Trabalho, considerado mais apto que 

o Poder Judiciário para a resolução de conflitos trabalhistas: “Assim, o Conselho Nacional do Trabalho 

exerceria sobre as matérias de sua competência, verdadeira jurisdição contenciosa administrativa não apenas 



37 

 

“O exemplo americano aponta o caminho a seguir. A própria lei que venha 

a instituir o systema de controle mediante comissões deve, Ella mesma fixar 

o critério a seguir de maneira a evitar que a divergência nas theorias 

economias venha a influir na prática determinando disparidade nos critérios 

ou incertezas e perplexidade quanto ao critério a ser observado. A outra 

lição que nos dá o exemplo americano é que não se deve confiar aos 

tribunais a revisão das decisões da comissão de controle, não só no que se 

refere puramente aos factos por ella certificados, coo ao critério seguido 

para a fixação das tarifas. Uma commissão bem constituída e provida de 

competência nos diversos ramos especializados que entrarão em jogo nas 

suas operações é, certamente, mais indicados do que um tribunal não só 

para apurar os factos do domínio a que se estende a sua competência como 

para chegar a resultados economicamente são.” (CAMPOS, 1934, p. 204) 

 O modelo de conselhos, na sua atuação, acabava atingindo outro objetivo político de 

Campos e também de Vargas – a diminuição dos poderes locais. Com a atuação de agências 

(conselhos) havia a diminuição de competências executivas dos Estados e Municípios, 

diminuindo a importância política destes entes federados. 

 A importância dos conselhos, especialmente o Conselho Econômico, foi refletida na 

Constituição de 1937 em seu art. 13, Parágrafo Único e, art. 65, caput, exigindo-se a 

manifestação prévia do Conselho de Economia Nacional para a expedição de Decretos-Lei.  

  Dentro do modelo de conselhos pensado por Chico Campos, também havia espaço 

para a finalidade econômica das corporações
51

, qual seja, a de controlar os trabalhadores, 

através de inclusão político social controlada que, afastando qual ideologia de cunho mais 

socializante, especialmente as que propunham o fim da propriedade privada (VIANNA, 1951, 

p. 80). 

 A nova organização social (antiliberal) seria iniciada pela organização das forças 

trabalhadoras (VIANNA, 1974, p. 23) levando a reinterpretações dos conceitos de 

                                                                                                                                                                                     
no sentido material, significando que as funções por ele exercidas seriam de natureza judicial, por semelhante 

ao do juízo contencioso o processo de investigação e de construção dos fatos e do direito, mas em sentido 

técnico e formal, formalmente revestida as suas decisões da mesma força das sentenças proferidas pela justiça 

ordinária” (CAMPOS, 1943, p. 04) 
51 Para demonstrar o papel das Corporações no cenário político nacional podemos usar a definição de 

MANOÏLESCO, (1938, p. 45) para quem “Enquanto na doutrina individualista, o indivíduo é ao mesmo tempo 

a origem e o objeto último do Estado, no corporativismo a coletividade nacional representa uma entidade 

superior e uma personalidade distinta do conjunto de indivíduos que ela compreende. Esta coletividade nacional 

colima fins que lhe são próprios e que excedem aos dos indivíduos. O Estado é, pois, a expressão suprema da 

coletividade nacional e aparece com um instrumento, não ao serviço do individuo, mas ao de uma finalidade, 

que o ultrapassa. Para o corporativismo, o fim do Estado é agir não abaixo, mas acima dele. As corporações 

são, nesta concepção, os órgãos naturais de expressão e manifestação da vida nacional. São instrumentos 

secundários a serviço do Estado, que por seu turno é o instrumento de primeira ordem, destinado a servir a um 

ideal superior da coletividade nacional.” 
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democracia, opinião pública e liberdade, especialmente pela eliminação de corpos 

intermediários, como os parlamentos. 

  O discurso econômico no início do governo Vargas era o da racionalidade 

modernizadora
52

, assemelhando o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento da técnica 

(AMARAL, 1934, p. 26), isto é, através da burocracia técnica do Estado as instituições 

econômicas (públicas ou privadas) poderão se desenvolver dentro de um contexto maior, 

planejado pelo estado central. O planejamento administrativo proposto pelo DASP é um 

exemplo claro desta busca pela eficiência, seja da administração, seja do setor privado. 

Exemplo disso é o Decreto-Lei 2.416/40 que criava uma codificação financeira padrão para 

Estados e Municípios e, pretendia transforma a norma orçamentária em instrumento de 

administração pública. 

  Somente a eficiência, proporcionada pela técnica poderia levar ao planejamento 

econômico e consequentemente ao desenvolvimento. Somente através de medidas autoritárias 

e antiliberais a burocracia técnica e anti-personalizada poderia ser implementada em 

substituição à estrutura liberal (FONSECA, CARRARO, 2003, p. 11). Neste sentido temos o 

próprio VARGAS (1938, p. 192): 

“Na época em que os fins sociais são preponderantemente econômicos, em 

que se organiza de maneira científica a produção e o pragmatismo 

industrial é elevado a limites extremos, assinala -se a função do Estado, 

antes, e acima de tudo, como elemento coordenador desses múltiplos 

esforços, devendo sofrer, por isso, modificações decisivas” 

  A execução desta política administrativa modernizadora era feita por sua vez, por um 

órgão que servia como elo entre Getúlio Vargas, os Conselhos, o setor privado e também, a 

                                                           
52 “A evolução que sofreu o governo e concepção das suas funções nestes últimos cincoenta annos ainda não 

está terminada. Sob a pressão das situações e emergências creadas pela revolução industrial, em pleno 

processo de desenvolvimento, o governo procura adaptar a sua machina, ainda há pouco tempo simples e 

rudimentar, às complexas operações administrativas indispensáveis ao controle que se lhe impõe do ponto de 

vista do interesse público, sobre as novas forças, cuja crescente utilização constitue um dos característicos 

dominantes da civilização dos nossos dias. De uma agência política, que era no século XIX, o governo passou a 

ser uma agência administrativa de funcções as mais intricadas e complexas. As questões relativas à escravidão 

e ao sufrágio, ao estado de sítio e à intervenção nos Estados, às liberdades públicas e a organização de suas 

garantias, não exigiam habilitações tecnhicas especiais, nem eram questões que fizessem particular apelo à 

inteligência applicada aos domínios, ainda obscuros, da economia e da technologia. Eram questões que se 

colocavam no terreno das ideas geraes e dos sentimentos e sucptíveis de encontrar solução adequada ou 

respostas satisfactórias na atmosphera de emoções originadas dos debates públicos e do encontro das correntes 

de opinião. A política governamental, porém, encontra hoje no seu caminho, de preferência àquellas questões 

humanas por excellencia, no sentido de acessíveis ao entendimento e ao sentimento geral, problemas cujo 

estudo e soluções são de exclusiva alçada da inteligência provida de conhecimento especializados e, 

particularmente applicada a sectores restritos da sciencia e da technica.” (CAMPOS, 1934, p. 187) 
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população em geral (esta com cunho populista), que era a Secretaria da Presidência da 

República. A função da SPR era estabelecer e triar o contato da Presidência da República com 

vários setores da sociedade e, sua eficiência permitiu a construção de um diálogo direto de 

Vargas com os agentes sociais, fazendo com que a agenda econômica e social, bem como, os 

agentes econômicos, fossem controlados pelo trabalho burocrático da Secretaria da 

Presidência da República
53

. 

 Formava-se assim, o “governo das elites burocráticas”, que segundo o pensamento 

autoritário da época era democrático pois permitia a representação política direta e imediata 

de toda a sociedade (VIANNA, 1951, p. 161), o que era feito através do modelo corporativo, 

que era considerada instrumento do Estado, e que, organizava toda a estrutura social a partir 

da determinação ideológica do Estado
54

. Esta elite por sua vez, era liberal, a mesma que 

Francisco Campos pertencia na qualidade pecuarista mineiro, origem este nunca negada, tanto 

é que, as primeiras iniciativas de desenvolvimento econômico no Estado Novo, acima citadas 

por CORSI (2008-B, p. 68), são todas liberais, em pareceria com a iniciativa privada 

internacional. 

 

A Influência de Francisco Campos na Ordem Econômica 

 

  As alternativas para conjuntura econômica encontrada por Vargas em 1930, de certa 

maneira, são expressas na construção dos textos constitucionais de 1934, 1937 e 1946 que 

transparecem as contradições entre políticas liberais e intervencionistas
55

. 

                                                           
53

 “Agindo como uma espécie de setor de triagem no aparelho de Estado, a secretaria possuía, a princípio, 

apenas uma atribuição técnica e administrativa. No entanto, na medida em que atuava como um eficiente e 

amplo canal de comunicação entre o governo central e os vários estratos sociais – permitindo que a população 

entrasse em contato com os diversos órgãos da administração direta e indireta -, a Secretaria perdia sua função 

meramente administrativa e assumia um importante papel político na propaganda e na legitimação do regime.” 

(FERREIRA, 2008, p. 149) 
54 “O primeiro imperativo – o do nacionalismo e do idealismo, é plenamente satisfeito pela doutrina 

corporativista. Poder-se-ia dizer que é o objeto desta doutrina. O corporativismo considera o Estado um 

instrumento a serviço de um ideal e a existência deste torna-se indispensável à construção jurídica do Estado 

corporativo. O imperativo de organização realiza-se assim integralmente no sistema corporativo, que se 

apresenta como a forma mais completa da organização nacional. Realmente, em contraposição ao sistema 

liberal individualista, que reduzia o domínio organizável da Nação a uma parcela insignificante e o confiava a 

uma administração burocrática e centralista, o corporativismo organiza toda a Nação no conjunto de suas 

atividades, fazendo funcionar intensamente – graças à sua concepção de organização autônoma, até a menor de 

suas células.” (MANOÏLESCO, 1938, p. 78) 
55 Na visão dos antiliberais, formada principalmente nos debates sobre a revisão constitucional de 1926, as 

Constituições deveriam ser a expressão da realidade social e não fórmulas retóricas (na visão dos antiliberais) de 
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 A Constituição de 16 de julho de 1934
56

, no modelo da Constituição de Weimar, é a 

primeira a incluir um capítulo específico sobre a “Ordem Econômica e Social” (artigos 115 a 

143) que nas palavras de Washington Peluso Albino de SOUZA (2002, p. 87) “Realmente, 

são introduzidos os elementos ideológicos relacionados com interesses sociais ao lado, e por 

vezes, em dominância sobre os individuais, exacerbados, da ideologia liberal do Estado 

Burguês Capitalista tradicional.”.  

 Não só o capítulo da ordem econômica
57

 é novidade na Constituição de 1934 mas o 

seu conteúdo que trata de um lado da liberdade econômica e de outro da possibilidade de 

intervenção do estado na ordem econômica seja para manutenção dos padrões de vida mas 

também da exploração direta e indireta da atividade econômica pelo Estado, previsão 

constitucional que veio a lastrear toda a legislação infraconstitucional de abuso do poder 

econômico que abordava de forma ampla as possibilidade de regulação da economia pelo 

Estado. 

 Há que se registrar que neste período se iniciou a regulamentação das questões 

trabalhistas e outras medidas assistenciais (art. 138), não obstante os dispositivos que 

permitiam a nacionalização de bancos e empresas de seguro, nacionaliza minas e quedas 

d´água, dentre outras medidas nacionalizantes. 

 O hibridismo da Constituição de 1934 – de um lado princípios liberais e de outro 

princípios interventivos – decorre em muito, da fase de acomodação de forças pela qual 

passava o país naquele momento histórico (ARAÚJO, 2002, p. 37), não existindo ainda a 

capacidade de Vargas impor o seu estilo próprio. 

 Já a Constituição de 10 de novembro de 1937, redigida com a pena de Francisco 

Campos, tornou mais incisiva a possibilidade de presença do Estado na economia, 

organizando a produção com base em corporações representativas das diversas forças 

produtivas, atuantes sob a proteção e organização do Estado. Porém o mais interessante é 

manutenção de três direitos individuais considerados invioláveis, como bem notado por 

                                                                                                                                                                                     
sociedades ideais (VIANNA, 1974, p. 35) e que, fosse a expressão de um pensamento brasileiro, de um projeto 

nacional, não mera cópia genérica de fórmulas estrangeiras (VIANNA, 1974, p. 38). 
56 “Entre nós, esta longa experiência dos outros povos e, um pouco, também da nossa própria vida reflectiu na 

Constituição de 1934. Nesta a vida econômica sahiu evidentemente da phase puramente individualista, em que a 

havia collocado a Constituição de 91, mesmo como as emendas de 26, e entrou ou, mais precisamente, ficou em 

condições de poder entrar num systema de controle e regulamentação que poderá ir até a um regime de 

direcção ou planificação, muito approximado do em que se acham, presentemente, as economias allemãs, 

italianas ou americanas.” (VIANNA, 1938, p. 143) 
57 Neste sentido conferir Washington Peluso Albino de SOUZA (1961, p. 24).  
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SOUZA (2002, p. 89) a liberdade, a segurança
58

 individual e a propriedade. Estes três 

elementos jurídicos, por sua vez, são a base de uma economia capitalista, base a qual, na 

construção de Campos, é protegida pelo Direito que transforma tais elementos basilares da 

economia capitalista, em “direitos fundamentais individuais”. Em obra sobre a reforma 

educacional, CAMPOS (1940-B, p. 74) explicita sua posição
59

: 

“As relações econômicas constituindo como constituem, quase todo o 

conteúdo ou matéria do direito, o facto econômico, passa a ser um 

pressuposto necessário do facto jurídico. O estudo da economia deve, pois, 

preceder ao estudo do direito, o da ordem econômica ao da ordem jurídica, 

sendo, como são, as categorias jurídicas as formas de disciplina e de 

ordenação da matéria econômica em systemas de relações sancionadas pelo 

direito.” 

 A posição de Campos, de que existe uma economia liberal mesmo com um Estado 

Autoritário, também possui um fundamento político-filosófico demonstrado desde seus 

primeiros escritos
60

. Para Campos, a justificativa para o respeito ao contrato privado, mesmo 

existindo lei de ordem pública, é a existência de ordem. A vontade das partes (liberdade de 

contratar) somente deve ser tolhido pelo Estado em caso de existência de duas ordem fáticas 

(reais) antagônicas.  Basta a existência de racionalidade e coerência na convenção particular 

entre os indivíduos que a própria aplicação da lei pode ser restringida, demonstrando aqui, a 

face liberal de Campos no aspecto econômico: 

“Não vejo motivo ou razão para que uma lei pelo simples fato de ser 

qualificada como de ordem pública derrogue a convenção das partes se a 

causa e o objeto da convenção eram lícitos ao tempo em que foi pactuado o 

                                                           
58 Um dos meios para alcançar a segurança, para Francisco Campos, é o direito processual. Para ele: “O objeto 

da atividade processual, assim como de todo o sistema do direito positivo não é a justiça pura; dada a 

relatividade da condição humana, por cujos meios limitados é impossível realizar o ideal, há um momento em 

que se impõe de modo necessário, dar por encerrada a busca da justiça para passar a primazia às imperiosas 

exigências da segurança e da certeza.” (CAMPOS, 1957, p. 26) 
59 Há um outro exemplo no qual Francisco Campos defende a preponderância do econômico sobe o jurídico em 

parecer sobre a interpretação dos contratos no qual afirma que antes de interpretar a intenção das partes nas 

formas jurídicas atribuídas ao contrato deve ser observado o interesse econômico das partes por detrás do 

contrato e que, toda lei tem um conteúdo econômico: “Os efeitos jurídicos não constituem, pois, conteúdo da 

declaração de vontade, e quando as partes declaram querer um efeito jurídico, este efeito se produzirá ou 

deixará de produzir-se, não por força da declaração de vontade, mas em virtude da lei e por ser ou não 

conteúdo dela. O que se tem a indagar, por conseguinte, na interpretação dos contratos, não é a que efeitos 

jurídicos as partes visavam, mas os fins de ordem econômica ou prática que tinham em vista produzir. Da 

interpretação do contrato depende a sua construção jurídica, e não da construção jurídica a interpretação do 

contrato.” (CAMPOS, 1956-C, p. 233) 
60 Há que se advertir que Francisco Campos assumidamente era conservador e, dava uma importância muita 

grande à família, a qual, se registre, possuía membros reconhecidamente liberais e, ligados ao Poder, como 

coloca Gumercindo GUIMARÃES (1991, p. 12): “Além disso, Francisco Campos teve seu tio-avô Martinho 

Campos, parlamentar brilhante e Ministro da Justiça no segundo reinado, um ilustre representante das 

tradições liberais do Império.”  
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contrato, a menos que de tal maneira hajam mudado os costumes, a 

moralidade pública e a opinião reinante que o que era considerado lícito, 

desonesto ou imoral. As leis de ordem pública, no sentido mais estrito, são, 

precisamente, as que tem por fim proibir mediante sanções adequadas – 

discais, penais ou nulidades – atos contrários aos bons costumes ou aos 

interesses gerais da sociedade, que o legislador entende útil conservar, 

defendendo-o contra o interesse particular ou individual. Ele subtrai, então, 

ao domínio da liberdade das convenções ou dos negócios os interesses em 

questão, vedando aos particulares qualquer transação sobre os mesmos. É 

necessário porém, para que a lei seja considerada de ordem pública, neste 

sentido estrito, que ela tenha interesse profundo à estrutura social ou 

política, à moralidade e aos bons costumes, de maneira que a sua aplicação 

imediata a todos os atos ou fatos constitua uma exigência da ordem social, 

moral ou política reinante. Neste caso não se poderia conceber a 

coexistência de duas ordens antagônicas, de que uma destinada a satisfazer 

interesses particulares e a outra a interesses de ordem moral da comunhão. 

Esta haveria, necessariamente, de excluir aquela. Para isto cumpre 

examinar em cada caso concreto um caráter se a lei, na opinião atual do 

legislador apresenta um caráter tal que toda e qualquer exceção a ela deva 

ter como resultado alterar mais ou menos gravemente a organização geral 

ou a estrutura da sociedade.” (CAMPOS, 1957, p. 260) 

  Essa previsão traz importantes consequências para a comparação que se pretende no 

presente trabalho, qual seja, que embora o Estado fosse autoritário, com regramentos 

constitucionais para isso, existia um núcleo econômico liberal intangível no pensamento de 

Francisco Campos. No tocante a Carta de 1937 há que se colocar que, embora o texto 

constitucional trouxesse previsão de várias formas de regulação e intervenção estas eram 

colocadas em prática conforme a necessidade política de momento
61

, fazendo com que fossem 

respeitados alguns direitos individuais conforme conveniência, especialmente através de um 

processo de desconstitucionalização através da denominadas “leis constitucionais” que muitas 

vezes dispunham contra a Constituição de 1937. 

 Campos, com a Constituição de 1937 cria um modelo de promessas de um Estado 

atuante conforme as necessidades reais e de momento – o que nem sempre ocorreu (SOUZA, 

2002, p. 109), como o plebiscito para colocar a Constituição em vigor, o qual nunca ocorreu -, 

                                                           
61 Para Campos as constituições são compostas de normas plurais o que impede a existência de um valor 

absoluto para todos os princípios constitucionais: “Uma constituição se compõe de várias disposições de 

conteúdos distintos e diversos, as quais não podem ser agrupadas em uma unidade sistemática por se referirem 

aquelas disposições a múltiplos assuntos, muitas vezes sem correlação aparente, ou oculta, próxima ou remota, 

direta ou indireta. Aos próprios princípios nela enunciados não se pode atribuir valor absoluto, tanto nas 

disposições seguintes vão eles sofrendo restrições, modificações ou restrições. Uma constituição é uma 

pluralidade de normas algumas das quais mais ou menos relacionadas entre si por nexos de coordenação ou de 

subordinação; a estes nexos porém, não se pode evidentemente, atribuir uma força maior do que às disposições 

expressas da Constituição.” (CAMPOS, 1943, p. 116) 
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quebrando a tradição liberal de que as constituições – e a democracia – consistem na negação 

da autoridade do Estado
62

.  

 Já a Constituição de 18 de setembro de 1946 faz uma guinada ao liberalismo, se 

aproximando da estruturação da Constituição de 1934 tentando conciliar a livre iniciativa com 

princípios de justiça social que justificassem a intervenção do Estado a qual somente poderia 

ocorrer por lei especial, respeitados os direitos individuais. 

 A contribuição de Francisco Campos para o direito e a economia brasileira é peculiar, 

pois, como já afirmado anteriormente, o jurista mineiro consegue defender um Estado forte, 

centralizador com uma economia liberal, isto é, sem a intervenção estatal no campo 

econômico, questão esta também proposta por Carl Schmitt na Alemanha, pouco antes de 

Campos aqui no Brasil. Somente a leitura atenta das obras esparsas de Francisco Campos 

permitirá identificar que este não foi contraditório ao defender um Estado autoritário no 

período que foi vinculado ao governo Vargas (e também como parlamentar em Minas Gerais) 

e, posições liberais ao romper com o Governo Vargas em 1942.  

 A obra de Francisco Campos pode ser divida em três etapas, como coloca Jarbas 

MEDEIROS (1978, p. 09) 

“A obra de Francisco Campos, toda ela produzida quando mantinha o 

status de homem do Governo, no exercício efetivo de funções políticas, ou 

bem na qualidade de professor ou jurista, cobre cerca de 50 anos de vida 

brasileira, iniciando-se por volta da I Guerra Mundial e terminando em 

1968, ano de seu falecimento. Pela leitura que dela fizemos e desprezados os 

textos que não se relacionam mais diretamente com o seu pensamento 

político, ou seja, aqueles seus pareceres de fundo e forma eminentemente 

jurídicos, acreditamos poder periodizar sua obra, mesmo dentro da grande 

uniformidade que apresenta, em três fases: a) o período que vai de seu 

discurso junto à herma de Afonso Pena, quando Campos era ainda 

acadêmico de direito, isto é, por volta de 1914 (A.R.P. – Democracia e 

unidade nacional), até o seu discurso de posso como ministro da Educação e 

Saúde do Governo Revolucionário Provisório, ao final de 1930 (E.C); b) 

deste último discurso até a elaboração da Constituição de 1937 e da 

reforma dos Códigos, o que vai de 1930 a 1942; c) da entrevista que 

concedeu a O Jornal, a 3 de março de 1945, quando procede uma avaliação 

crítica do Estado Novo que então chegava ao fim, até seu último parecer em 

setembro de 1968 (D.C. n. 205)” 

                                                           
62 No mesmo sentido são as críticas de Alberto TORRES (1914, p. xiii). 
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 Campos, já na década de 20 do século passado demonstrava em suas manifestações 

acadêmicas e parlamentares, forte formação positivista, explicando a sua veemente defesa da 

ordem constituída, porém sem ser conservador vez que propunha a modernização do Estado 

brasileiro só que, procedida pelo poder central e não pelos poderes locais ou populares. 

 De início, Chico Campos se preocupava com a modernização da administração pública 

e, um plano de desenvolvimento nacional a partir da estrutura do Estado, sem, contudo, dar a 

devida importância ao papel do mercado, em especial a industrialização, neste processo de 

modernização conservadora
63

.  

 Embora não exista uma ideia de planejamento econômico nas obras de Francisco 

Campos, o autor mineiro aborda a importância da economia na reforma administrativa que 

propõem papel que passa pelo domínio da economia pelos corpos técnicos da burocracia 

estatal, o que só ocorreria com um processo de longo prazo de introdução do estudo da 

economia nas universidades. A existência de um corpo técnico especializado na burocracia 

estatal permite a existência de uma ordem econômica controlada pelo Estado. Entretanto, a 

proposta de Campos não é a planificação econômica nos moldes soviéticos, mas sim uma 

ordem liberal na qual o Estado tenha capacidade de intervir na economia a regularidade e 

segurança indispensáveis para o sistema capitalista, impedindo que a atuação de agentes 

econômicos isolados, leve ao desequilíbrio de todo o sistema econômico
64

 (liberal).   

                                                           
63 “Mas parece-nos certo que faltava a Campos, nas décadas de 20 e 30, uma consciência manifesta da 

necessidade de industrialização do País como condição sine qua non de nosso desenvolvimento nacional. 

Mesmo mais tarde, em abril de 1939 e, portanto, durante o Estado Novo, aludindo ao “terreno prático” e aos 

“problemas vitais do País”, declarava ele que haveríamos de conseguir, “com ferro e combustíveis nossos”, 

“fabricar arados para lavrar a terra” e “fundir canhões que nos defendam, temperar o aço que proteja os 

nossos navios e armar aviões para cobrir os céus do Brasil” (MEDEIROS, 1978, p. 14) 
64

 Tal questão fica nítida na citação da obra de Campos sobre a reforma educacional: “Fomos surpreendidos pela 

economia dirigida em lamentável estado de penúria quanto ao pessoal technico indispensável a direcção da 

economia nacional. Como dirigir uma economia, sem conhecer as fontes e os processos da sua produção sem 

apparelhamento bancário e financeiro destinado a regular o rhytmo da produção e da distribuição sem uma 

larga e esclarecida política commercial, fundada no seguro conhecimento das condições do mercado interno e 

das suas relações dynamicas com o mercado internacional? Dirigir a economia nacional, sem uma intensa 

preparação scientífica e prática de um corpo de technicos e de peritos destinados a orientar as medidas 

legislativas e as intervenções do governo, é, evidentemente, passar dos mais competentes que são os produtores, 

para o empirismo e as aventuras officiaes do governo da riqueza nacional. Economia dirigida é, sobretudo, 

economia nacional precisamente para imprimir ao seu rhythmo, regularidade, harmonia e segurança de 

maneira a evitar o risco de aventuras anarchicas, organizando em systema a economia systematica o economia 

caprichosa e desorganizada cuja orientação obedece tão somente ao jogo dos interesses individuais. Ora, esta 

immensa obra de organização e de racionalização da economia nacional não pode evidentemente esta na 

competência dos parlamentos e dos governos, se estes não dispõem de órgãos consultivos e de agentes 

especializados, com sufficiente preparação scientífica e technica, não somente sobre os aspectos geraes dos 

problemas econômicos, como sobre cada um delles em particular desde os processos agrícolas ou industriaes 

da produção até os da distribuição, do commercio e do consumo. Economia nacional dirigida pressupõe, 
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  A percepção de Campos sobre o papel do estado na economia no seu projeto de 

modernização do país, em sua primeira fase, era reservado à existência de garantia de 

fornecimento de “insumos” para a indústria e a agricultura e, questões de defesa nacional. 

Assim, o papel do Estado era regular a economia de tal forma a garantir o fornecimento de 

matéria prima para a indústria e o abastecimento através da agricultura mais as questões de 

segurança, não entrando propriamente na atividade produtiva (regulação e direcionamento) 

explicando aí o lado liberal de Francisco Campos, que inclusive em 1953, desiludido com o 

governo Vargas, chega a afirmar que a saída para o Brasil é “restaurar a agricultura”. 

(CAMPOS, 1953, p. 15).  

 As posições ruralistas de Campos são frequentemente encontradas nos pareceres e 

artigos redigidos após sua saída do Governo. Francisco Campos no mesmo artigo publicado 

no Digesto Econômico, criticou arduamente o modelo de industrialização brasileiro afirmando 

que o mesmo foi realizado em um período curto de tempo, provocando uma urbanização 

artificial e a falsa impressão de que a indústria e a cidade eram a base da economia e da 

sociedade (CAMPOS, 1953, p. 08). Tais falsas premissas do poder da industrialização 

desestruturaram a agricultura que, para Campos, segundo este artigo, era a real fonte de 

riqueza de toda a sociedade e que, sendo as exportações de produtos primárias a vocação 

natural do Brasil e, fonte de financiamento para a posterior industrialização (CAMPOS, 1953, 

p. 13). 

 Esta colocação de restaurar a agricultura feita por Campos no Digesto Econômico 

reitera sua posição de que o direito é maleável à estrutura social de momento, fato que 

justifica a manutenção de estruturas capitalistas liberais à Constituição de 1937
65

 e ao próprio 

Governo Provisório. Tanto é assim que, Campos, em sua obra sobre Direito Constitucional de 

1956 explicita, em várias oportunidades afirma que a Constituição de 1946 é liberal
66

, fato 

                                                                                                                                                                                     
portanto, uma vasta organização de ensino econômico, em todos os seus ramos e variedades.” (CAMPOS, 

1940-B, p. 127) 
65 “A originalidade individual e a ordem coletiva preexistem conseguintemente, às leis. Esta ordem preexistente 

é que constitui a matéria que as leis tem por objeto regular, ou para mantê-la na sua configuração primitiva, ou 

para modificá-la pela ampliação da franja marginal de liberdade, se a mística coletiva tende a absorver além 

do razoável o elemento de iniciativa de originalidade, ou pelo esforço da disciplina coletiva, quando a iniciativa 

e a originalidade individual, por se haverem desenvolvido exageradamente, ameaçam de desorganização o 

tecido do agregado social. Seja como for, as leis não criam a matéria que constitui o seu objeto; elas se limitam 

a regular de outra maneira atividades que já exerciam de acordo com uma certa ordem. Esta ordem é que as 

leis modificam seja no sentido de restringir, seja de ampliar o campo nela reservado à liberdade ou iniciativa 

individual.” (CAMPOS, 1956, p. 316) 
66 “O acento tônico, na Constituição de 1946, incide, à evidência, sobre as liberdades individuais e, assim, 

necessariamente, o ponto de vista das liberdades individuais deverá controlar, de modo efetivo, a interpretação 

constitucional. Na Constituição de 1946, o Estado foi concebido de modo fundamental ou sistemático, não como 
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que somente a sua racionalidade de busca pela ordem, permitem com que ele defenda 

posições liberais após sua saída do governo Vargas sem entrar em contradição com seus 

escritos anteriores como afirmar seus críticos
67

. 

 Como afirmado acima por SOUZA (2002, p. 89), Campos, mesmo respeitando a 

ordem jurídica instituída, reserva uma esfera de proteção à propriedade privada mesmo no 

Estado autoritário (liberdade, segurança individual e propriedade
68

). Tanto é Francisco 

Campos coloca que a desapropriação
69

 não é direito absoluto, mantendo o conceito jurídico de 

propriedade nos moldes liberais (CAMPOS, 1967-B, p. 100), senão vejamos: 

“O direito de desapropriar não é um direito absoluto; ele tem por medida, 

além da qual deixa de ser um direito, a necessidade para a obra pública do 

imóvel ou da parte do imóvel reclamado pela utilidade pública. O poder 

desapropriante não pode tomar senão o que for razoavelmente necessário 

ao fim de utilidade pública. Dentre várias soluções possíveis, se existem, ele 

não tem a discrição de escolher a mais onerosa para o proprietário, mas a 

que melhor concilia a utilidade pública com a utilidade individual do 

desapropriado. A necessidade deve ser razoável, e somente a necessidade 

razoável autoriza a desapropriação.” (CAMPOS, 1956, p. 190). 

  O respeito à esfera privada fica explicitada em discurso de Campos
70

 ao assumir a 

Presidência do Conselho Interamericano de Jurista, momento no qual afirma:  

                                                                                                                                                                                     
uma força dotada da missão de planificar a sociedade, seja de modo parcial, seja de moo total ou absorvente, 

nem num domínio isolado, no domínio moral, no terreno político ou na esfera econômica – nem no seu conjunto 

ou na sua totalidade. O Estado, tal como se acha organizado na Constituição, tem o exclusivo destino de 

assegurar, conservar e garantir uma ordem social e econômica definida, a ordem burguesa – da família, dos 

direitos adquiridos ou dos interesses criados e, sobretudo, das liberdades individuais.” (CAMPOS, 1956-B, p. 

98) 
67 Mesmo assumindo explicitamente que a Constituição de 1946 defende uma ordem econômica liberal, 

Francisco Campos ainda mantém posições de defesa da regulação da vida social pelo Estado criticando a 

liberdade individual em face do poder do Estado. (CAMPOS, 1956-B, p. 418) 
68 No início da década de 40, Campos emite parecer afirmando que: “A propriedade particular afetada a um 

serviço público não perde, por isso, o seu caráter de propriedade privada, continuando, portanto, sob a 

proteção da cláusula constitucional que assegura e garante a propriedade, e, em consequência, lhe assegura e 

garante os remédios judiciários adequados à sua defesa e conservação.” (CAMPOS, 1943, p. 163) 
69 Ainda sobre a desapropriação, em outra obra, sobre Direito Civil, Francisco Campos coloca que a 

transferência da propriedade nos casos de desapropriação não ocorre por vontade (liberalidade) do proprietário 

mas por força da lei e do decreto desapropriatório e que, a exigência de manifestação de vontade da parte na 

transferência de domínio é suprida pela exigência constitucional de prévia indenização: “Declarada a utilidade 

pública do imóvel, a transferência do domínio se operará por força do decreto desapropriatório e mediante 

execução judicial. O proprietário não é por força de seu consentimento que se efetiva a desapropriação. Ao 

proprietário, se a desapropriação é legítima, ou decretada com fundamento em real utilidade pública, só cabe o 

direito de impugnar a indenização oferecida. Somente, portanto, nesta parte, em que lhe cabe o direito de 

impugnação se compreende que o seu consentimento, desde que dado de maneira expressa, possa tornar efetiva 

a desapropriação, que só se verifica, como exige o texto constitucional, mediante a prévia indenização” 

(CAMPOS, 1956-C, p. 431) 
70 Idêntica posição é encontrada no último parecer de Francisco CAMPOS (1969, p. 114). 
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“A politização da economia tende a transpor do plano da iniciativa privada 

para o da iniciativa ou do contrôle do Estado massas cada vez mais 

importantes de direito, de maneira a se poder talvez prognosticar que, a 

continuar aquelê movimento, dentro de alguns anos a esfera das liberdades 

individuais será, tôda ela, anexa à imensa nebulosa, em via de solidificação, 

do Estado, securitário ou do Estado-providência de um próximo futuro.” 

(CAMPOS, 1950, p. 63) 

  Além disso, o Código Penal de 1940, ainda em vigor, é obra de Francisco Campos. O 

Código aumenta a pena dos crimes patrimoniais
71

, isto é, que protegem a propriedade privada, 

o que, seria um contrassenso caso realmente houvesse um Estado Social
72

.  

  Ao defender a centralização de poder nas mãos do governo central Francisco Campos 

esvazia a competência dos demais entes federados de atuarem (regularem) atividades 

econômicas (comerciais ou industriais) e, após o Estado central afastar os poderes locais, 

transfere ao setor privado (especialmente as corporações) a auto regulação da atividade 

produtiva. A liberdade de comércio
73

 é um exemplo: 

“O que a Constituição prescreve em suma, é a liberdade do comércio 

nacional da ingerência ou da intervenção local; para a Constituição, onde 

começa o comércio interestadual, que é, por definição comercio nacional, 

cessa sobre ele, a autoridade dos Estados, passando a exercer-se, em toda a 

sua latitude, a da União.” (CAMPOS, 1956, p. 140) 

   Nota-se que em relação à liberdade de comércio, Francisco Campos defende que a 

restrição do comércio como proteção a algo maior, que é a liberdade, reforçando aqui a ideia 

de a intervenção do estado na economia, em especial no comércio, ocorre com o intuito de 

                                                           
71 A proteção estatal à propriedade privada encontrada na obra de Francisco Campos decorre em muito da 

influência de Mihail Manoilescu, para quem: “Se é a função exercida por toda a instituição social, que a 

legitima, a propriedade não poderia derrogar este princípio. A propriedade é, pois, uma função social e, como 

tal, cumpre ao Estado defendê-la.” (MANOÏLESCO, 1938, p. 68) 
72

 Na Exposição de Motivos do Código Penal, CAMPOS (1940-C) afirma que: “Várias são as inovações 

introduzidas pelo projeto no setor dos crimes patrimoniais. Não se distingue, para diverso tratamento penal, 

entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou 

estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, e desde que o agente é 

criminoso primário, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, 

ou aplicar somente a de multa (artigos 155, § 2º, 170, 171, § 1º). Para afastar qualquer dúvida, é expressamente 

equiparada à coisa móvel e, compatibilizar, reconhecida como possível objeto de furto a "energia elétrica ou 

suscetível de incidir no poder de disposição material e exclusiva de um indivíduo (como, por exemplo, a 

eletricidade, a radioatividade, a energia genética dos reprodutores, etc.) pode ser incluída, mesmo do ponto de 

vista técnico, entre as coisas móveis, a cuja regulamentação jurídica, portanto, deve ficar sujeita.” 
73 Outro exemplo é em relação ao preço: “Os preços, no nosso regime, são os de mercado ou se determinam 

pela oferta e pela procura. Ora, em que regime se encontra, neste particular, o nosso país? Aí estão os 

organismos de controle dos preços. Em tal regime consagrado como constitucional pelas mais altas instâncias, 

do Poder Judiciário, os preços são ou podem ser fixados não por lei, mas por funcionários.” (CAMPOS, 1955, 

p. 37).  Anos antes Campos criticou o tabelamento de preços agrícolas (CAMPOS, 1953, p. 10). 
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manter o equilíbrio do mercado, nada mais. São ajustes pontuais que procuram manter a 

ordem liberal
74

.  

  Campos inverte a lógica do discurso comum de que intervenção no comércio fere a 

livre iniciativa. O que busca com a defesa da regulação ou restrição é exatamente garantir a 

existência de liberdade de comércio que de alguma forma foi violada em casos pontuais por 

ações individuais que desequilibraram a economia liberal. 

  A posição de Francisco Campos sobre a Teoria da Imprevisão Contratual protege a 

justiça dos contratos, isto é, das partes envolvidas (contratantes), em momento algum 

afirmando, ou dando a entender, sobre a existência de um interesse público (ou estatal) acima 

do interesse particular das partes envolvidas. Vejamos a posição de CAMPOS
75

 (1956-C, p. 

06): 

“Seja qual for o fundamento que se dê à resilição ou à revisão dos contratos 

no caso em que a sua economia seja desorganizada por acontecimentos 

subsequentes e imprevisíveis, no fundo ou em última análise, a ideia que 

inspira todas as construções técnicas até aqui propostas para justificar a 

resilição dos contratos ou seu reajustamento às novas condições é sempre a 

ideia de justiça, não a ideia abstrata de justiça, senão a que resulta da 

interpretação do contrato como instrumento econômico destinado a 

satisfazer o interesse recíproco das partes. O contrato se forma e se conclui 

no pressuposto de que a sua conclusão e a sua execução não sobrevenham 

acontecimentos estranhos, independentes da vontade das partes e que elas 

não poderiam prever, e que de tal forma alteram as circunstâncias que na 

execução o contrato deixa de corresponder não só a vontade dos 

contraentes, que se previssem aqueles acontecimentos não teriam 

contratado, como à natureza objetiva do contrato considerado como 

instrumento econômico em que uma das partes não consente, obrigando-se à 

prestação estipulada, a um sacrifício ilimitado do seu patrimônio, senão a 

um sacrifício que corresponde, na medida do possível, do razoável ou do 

normal à contraprestação prometida pela outra parte.” 

                                                           
74

 Para CAMPOS (1958-B, p. 198): “Se assim é, o poder de regular á de incidir de maneira precisa e inevitável, 

sobre o domínio da liberdade individual Ao poder de regular o comércio é inerente o poder regular ou 

restringir a liberdade de comércio. O poder de regular tem por objeto direto e necessário a liberdade individual 

e do seu exercício resulta, precisamente, a limitação do campo reservado à iniciativa e liberdade do indivíduo.” 
75 Mesmo em relação aos contratos administrativos, Francisco Campos defende, muito embora defenda tal 

aposição após sua saída do governo, que estes devem ser respeitados: “Ainda, portanto, que se conceitue a 

concessão como ato unilateral, o estatuto terá um conteúdo jurídico definido, e nele se incorpora, pelo menos 

em relação às tarifas ou à remuneração do concessionário, um acordo de vontades, que não é lícito ao poder 

público alterar ou modificar à sua discrição, pois o acordo teve por fim exclusivo ou como objeto imediato e 

direto excluir precisamente, as estipulações financeiras do poder de disposição unilateral do concedente.” 

(CAMPOS, 1958, p. 76) 
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  A ideia de nacionalização, comumente atrelada ao Governo Vargas, significa na 

verdade, medidas de proteção ao empresário nacional e não que o governo central esteja 

estatizando empresas, isto é, tirando o meio de produção do setor privado e passando ao setor 

público. Assim, a aludida “nacionalização” nada mais é do a proteção do empresário nacional 

face à concorrência internacional e não a estatização dos meios de produção
76

, mantendo o 

setor privado no mesmo status quo. 

  Mesmo nas concessões públicas, esta lógica contratual decorrente do direito privado, é 

respeitada por Campos, demonstrando em parecer elaborado após sua saída do Governo 

Vargas, que é direito adquirido do concessionário, receber a concessão do serviço público, 

diminuindo aqui, a esfera decisória do poder público
77

. 

  Em relação ao Poder de Polícia, a posição de Campos é a mesma, qual seja, só 

intervenção do Estado nos negócios particulares para defender o interesse público, que por 

sua vez é a proibição de excessos por particulares a fim de manter um equilíbrio econômico 

no setor privado. 

“O princípio, pois, de que os negócios privados se acham subtraídos à ação 

do poder de polícia, não é um princípio absoluto. Os negócios privado 

incidem sob ação do poder de polícia desde que se encontre nelles 

envolvidos um grande interesse público, que seja necessário prescrever e 

tutelar.”  (CAMPOS, 1934, p. 52) 

  Em outra passagem de Francisco Campos, em obra de 1942, fica claro a existência de 

uma ordem econômica liberal dentre de um Estado autoritário, o que é feito com a criação de 

uma ordem econômica liberal dentro das corporações
78

: 

                                                           
76 “Under the constitution of the Estado Novo the term “nationalization (nacionalização)” is used 

programmatically for reclaiming “Brazil for the Brazilians”. If should be noted, however, that the Word denotes 

only oweship of national resources by Brazilian nationals and that it administration of the press as well as its 

political and a intellectual orientation is a monopoly of born Brazilians (art. 122, XV). Utilization of mines, 

subsoil wealth, and water-power are on principle reserved to Brazilian or enterprises constituted of Brazilian 

shareholders (art. 143). This rule is further elaborate in the new Mining Code of 1940” (LOEWENSTEIN, 

1942, p. 207) 
77

 “O Estado é, assim, o juiz da oportunidade ou da conveniência de editar o ato unilateral. Neste sentido, só 

neste sentido, o ato unilateral é o exercício de uma faculdade discricionária do poder público. Editado, porém, o 

ato, as consequências que dele resultam, os efeitos que produz, a incorporação das suas disposições à esfera 

jurídica individual não dependem mais da decisão discricionária do poder público, são direito adquiridos pelos 

destinatários das disposições, se cumpriam ou satisfizeram os requisitos nela exigidos para que, em relação a 

eles, ou aos seus interesses, produzissem os seus efeitos.” (CAMPOS, 1958, p. 72) 
78 “A organização corporativa garante a liberdade de iniciativa de uns nos limites em que não prejudica igual 

liberdade de iniciativa de outros, e, sobretudo, nos limites em que a liberdade individual não constitue um 

atentado contra o bem comum de todos” (CAMPOS, 1942, p. 317) 
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 “A liberdade na organização corporativa é limitada em superfície e 

garantida em profundidade. Não é a liberdade do individualismo liberal. É a 

liberdade da iniciativa que representa determinada categoria da produção, 

tem igualmente, a sua liberdade, e a do indivíduo é limitada por ela. A 

organização corporativa é a descentralização econômica, isto é, o abandono 

pelo Estado da intervenção arbitrária no domínio econômico, da 

burocratização da economia (primeiro passo para avançado para o 

comunismo), deixando à própria produção o poder de organização, regular-

se, limitar-se e governar-se. Para isto é necessário que o Estado delegue 

funções de poder público às corporações. A descentralização pelas 

corporações não implica, pois, a indiferença do Estado pela economia. 

Cada corporação representa um setor da economia nacional, só, porém o 

Estado que não tem interesse particularista, está em condições de 

representar o interesse nacional e de exercer, portanto, o poder de 

arbitragem entre os interesses de categorias ou de setores da economia 

nacional” (CAMPOS, 1942, p. 316) 

 Embora a Constituição de 1937 faça referencia às corporações
79

, a mesma estrutura de 

pensamento pode ser transferida às empresas privadas. Campos coloca três tipos de empresas, 

que possuem graus diferentes de possibilidade de intervenção estatal em suas ações: as 

empresas privadas, as empresa públicas e as empresas quase públicas. Para Campos todo 

empreendimento destinado a promover o bem estar público tem utilidade pública, porém, 

aqueles empreendimentos que, mesmo públicos, conseguem obter lucros razoáveis, o Estado 

deixa de atuar nesta empresa. Outros empreendimento, porém, não oferecem as mesmas 

garantias de remuneração e segurança que as empresas privadas fato que gera a necessidade 

que tais empresas sejam públicas. Há ainda um terceiro tipo de empreendimento que é o quase 

público, no qual a iniciativa é particular, mas, a atuação do empreendedor é limitada pelo 

                                                           
79 Embora Francisco Campos dê um papel central às corporações na sua estrutura econômica este evitar que as 

mesmas assumam proporções incontroláveis, devendo por isso, ocorrer o controle do Estado sobre as 

corporações, comparando com o exemplo norte-americano; Aliás, esta natureza individualista e regional da 

democracia tem produzido sérias perturbações na constituição orgânica de quase todos os países republicanos. 

Nos Estados Unidos da América do Norte, o princípio hamiltoniano da concentração da autoridade nacional 

permitiu que o paiz se desenvolvesse pacificamente a sombra das garantias tutelares da constituição escripta, 

até que os partidários de Jefferson defendendo a democracia contra a nação, romperam o desenvolvimento 

harmônico das tradições políticas, dadno lugar a differenciação regional da autoridade, e, por conseguinte 

enfraquecendo a unidade nacional. A vida da nação transbordando os quadros constitucionais, prosseguiu 

activamente seu plano de múltiplos imperialismos locaes, de sorte que a lucta dos interesses protegidos pelo 

direito gerou essas formidáveis anomalias democráticas que são o despotismo das corporações e a 

concentração de poder econômico em um número limitado de poderosíssimas associações. Estes corpos 

collectivos exercendo, por sua vez, a influência do seu prestígio sobre a política dos Estados, determinaram o 

monopólio das suas posições e a mais larga corrupção administrativa que se conhece.” (CAMPOS, 1940, p. 08) 
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Estado, cujo exemplo trazido por Francisco Campos é o banco que tem o objeto (finalidade) 

social previsto no Contrato Social, regulado por lei
80

. 

 Em parecer publicado em 1958, Campos demonstra claramente esta posição ao afirmar 

que o Poder Público pode interferir nos contratos administrativos de concessão desde que 

respeite seu núcleo essencial, que é o equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, o núcleo 

liberal do contrato
81

. 

 O que não podemos negar no pensamento de Francisco Campos é que seu pensamento 

autoritário não impede a existência de controle político das corporações para dentro do Poder 

Executivo central
82

, o que se dava na Carta Constitucional de 1937 com previsão da atuação 

                                                           
80 Em parecer sobre a possibilidade de desapropriação de ações de um Banco privado pelo Estado de Minas 

Gerais, Campos coloca que: “Todos os empreendimentos destinados a promover o bem estar e a prosperidade 

pública são, no fundo, de utilidade pública. Como grande número deles é capaz de constituir, 

independentemente de qualquer auxílio do Estado, fonte de lucro ou de remuneração compensadora à iniciativa 

particular, o Estado deixa que esta se incumba livremente da sua fundação e administração. Empreendimento, 

porém, existem, tão necessários ou úteis como aqueles, e que não oferecem a iniciativa particular a mesma 

expectativa de remuneração e segurança. Estes, portanto, só podem nascer e prosperar como instituições 

públicas, ou administradas, diretamente pelo Estado; ou como instituições quase públicas, ou aquelas em que a 

iniciativa particular é acoroçada pelo Estado, mediante auxílios, favores e garantias. O Banco Hipotecário é 

uma instituição desta última categoria. Não é um banco puramente privado. É um banco cuja finalidade 

principal foi definida em lei. É um banco destinado, pela lei, e pelo contrato que precedeu à sua constituição, a 

exercer uma função econômica definida, função que o capital particular se negava a exercer espontaneamente. 

Por isto mesmo que ele se destinava a exercer uma função de utilidade pública, que a iniciativa particular, por 

motivos de ordem econômica se recusara a promover, é que o Estado criou ao capital que propunha a promovê-

la uma situação de privilégio,, conferindo-lhe condições especiais de segurança, de que não desfruta o capital 

empregado nos bancos de finalidade comum ou ordinária.” (CAMPOS, 1955, p. 18) 
81

 “Em resumo: é lícito ao poder público, em qualquer momento, modificar as condições do serviço, exigir a 

ampliação das suas instalações e o alargamento da sua área de incidência, para melhor atender ao crescimento 

verificado nas exigências do público não só quanto à qualidade, como à quantidade do serviço, assim como a 

qualquer momento poderá retomar o serviço ou chamá-lo à sua gestão direta ou à sua imediata administração – 

com a única ressalva, fundada nos princípios de boa-fé e do enriquecimento sem causa, de que não se altere a 

equação econômica do contrato a qual sérvio de base à convergência de vontade do concedente e do 

concessionário ou que neste determinou ou motivou a decisão de prestar ao poder público a sua colaboração 

financeira e técnica. O único limite que a concessão de serviço público cria ao poder concedente é a equação 

econômica ou financeira do contrato, isto é, as prestações que o poder concedente se obriga a fazer ao 

concessionário, como remuneração ao trabalho, ao capital ou à propriedade com que ele concorre ou 

concorreu para o funcionamento do serviço de acordo com os standards contratuais ou com outros Standards 

que posteriormente à vista das transformações técnicas ou da evolução nos costumes e nas exigências culturais 

do público, o poder concedente venha a exigir do concessionário.” (CAMPOS, 1958-B, p. 50) 
82 Neste sentido: “As associações profissionais, que o espírito jacobino demitiu das suas funções públicas e do 

seu direito de cidade devem participar dos conselhos do Governo, por um processo adequado, em que possam 

exercer a sua influência segundo a atmosfera, os métodos, os instrumentos próprios da sua natureza, do seu 

espírito e do seu ângulo visual, a fim de que as decisões que interessam à economia nacional provenham de 

algum centro de vontade qualificado para isso, e não, como sucedia em virtude do errôneo sistema de 

representação adotado em 1934 de poderes, não qualificado, e, por isso mesmo, irresponsáveis.” (CAMPOS, 

2001, p. 49) 
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do Conselho da Economia Nacional (art. 61 da Constituição de 37), sempre respeitando, 

contudo, uma esfera liberal da economia
83

. 

 O papel do corporativismo no pensamento de Francisco Campos – de matriz realista, 

buscando representar a realidade jurídico-social, afastando dos modelos legais idealizados de 

Kelsen (VIANNA, 1938, p. 24) - é crucial para demonstrar que, paralelo ao Estado autoritário, 

que possuía o controle político inclusive das corporações, permitia que dentro das 

corporações, que representavam setores específicos da economia, ocorresse uma organização 

liberal da atividade produtiva. Em discurso de defesa do Estado, CAMPOS (2001, p. 64) 

coloca que: 

“O corporativismo, inimigo do comunismo, por consequência, do 

liberalismo, é a barreira que o mundo de hoje opõe à inundação moscovita. 

Inimigo do liberalismo não significa inimigo da liberdade. Há para esta 

lugar na organização corporativa. A liberdade na organização corporativa 

é limitada em superfície e garantida em profundidade. Não é a liberdade do 

individualismo liberal, mas a liberdade da iniciativa individual, dentro do 

quadro da corporação. A corporação representa uma determinada 

categoria da produção, tem, igualmente a sua liberdade, e a do indivíduo é 

limitada por ela. A organização corporativa é a descentralização 

econômica, isto é, o abandono pelo Estado da intervenção arbitrária no 

domínio econômico, da burocratização da economia (primeiro passo 

avançado para o comunismo), deixando à própria produção o poder de 

organizar-se, regular-se, limitar-se e governar-se. Para isto é necessário 

que o Estado delegue funções de poder público às corporações. A 

descentralização pelas corporações não implica, pois, indiferença do Estado 

pela economia. Cada corporação representa um setor da economia 

nacional. Só, porém, o Estado, que não tem interesse particularista está na 

condições de representar o interesse nacional e de exercer, portanto, a 

arbitragem entre os interesses de categorias ou de setores. O Estado assiste 

e superintente, só intervindo para assegurar os interesses da nação, 

impedindo o predomínio de um determinado setor da produção, em 

detrimento dos demais. O Estado é a justiça; as corporações, os interesses. 

Nos quadros do Estado, só os interesses justos encontram proteção.”  

                                                           
83 Outro exemplo que reflete a posição de liberal de Francisco Campos é a defesa do câmbio livre, ou seja, 

segundo as conjunturas de mercado: “A moeda de um país não é, com efeito, um valor ideal. O seu valor, nos 

tempos modernos, é o que lhe é reconhecido em função das condições financeiras econômicas e políticas desse 

país e da posição que ele ocupa no mercado internacional. Ela é o meio pelo qual se pagam bens e serviços e, 

também, pelo qual se solvem outras obrigações. Tem portanto, em cada país, determinado valor atual em 

relação aos outros países, ou seja, o valor que corresponde às aptidões desse país para a troca de bens e de 

serviços e para a solução das obrigações. Se um país deixa de apresentar as condições que num certo momento 

lhe permitiram fixar para a sua moeda um determinado valor, este valor não pode ser mantido como se tivesse 

sido para sempre fixado. A variação da moeda legal de um país em confronto com as moedas dos demais países 

é, no estado atual do mundo, uma lei inexorável, a que nenhum país é capaz de subtrair-se.” (CAMPOS, 1956-

C, p. 84) 
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 A leitura ora proposta para o pensamento de Francisco Campos busca demonstrar que 

ao longo de sua vida sempre defendeu a existência de uma economia liberal, com a 

intervenção do Estado tão somente para corrigir desvios e garantir a liberdade de atuação dos 

indivíduos no jogo econômico, garantindo especialmente o lucro. 

 Com a estrutura corporativista
84

 montada e, com o controle político sobre elas, era 

possível a direção do Estado sobre a economia, garantindo a existência de uma zona livre no 

campo econômico, com existência de livre iniciativa e, sem eventuais pressões políticas das 

corporações, que atuavam nas atividades produtivas internas, sob a lógica econômica privada 

e controlada (cooptadas) pelo Estado. 

 Não há como negar que Francisco Campos, em termos de resultado econômico obteve 

sucesso em sua empreitada vez que, o setor industrial, além de se consolidar, foi o que mais 

obteve ganhos no período Vargas, fato constatado por Celso FURTADO (2000, p. 232) ao 

demonstrar o aumento da lucratividade do setor no final da década de 30, permitindo inclusive 

algumas medidas redistributivas. 

 Neste contexto é o Decreto-Lei que cria o Salário Mínimo, em 1939. Tratava o Salário 

Mínimo de ação estatal que formava uma massa salarial no Brasil capaz de absorver a 

superprodução da indústria, garantindo lucros para o setor produtivo. Campos invertia a 

lógica de estrutura do consumo baseado nos altos salários – consumo das elites; mas, no 

consumo das massas, possibilitado pela nova capacidade aquisitiva propiciada pelo salário 

mínimo (VIANNA, 1974-B, p. 59). 

  Podemos dividir a obra de Francisco Campos, para melhor entendimento deste 

capítulo, em três etapas. A primeira, de cujo mais filosófico, não tratada neste capítulo, 

demonstra uma vinculação do jurista mineiro a uma doutrina positivista defensora da ordem 

imposta, na qual as massas são irracionais e, portanto, devem ser manipuladas em processos 

                                                           
84 Na estrutura corporativista, o indivíduo não era entendido singularmente mas, pertencente a uma grupo 

econômico que representava a realidade social. A atuação do Estado por sua vez, era voltada ao grupo, isto é, a 

totalidade dos envolvidos, evitando a individualização dos conflitos, especialmente os de natureza social. Os 

conflitos individuais eram resolvidos dentro da própria corporação a que pertencia do indivíduo. Para um dos 

ideólogos do corporativismo, Oliveira VIANNA (1938, p. 124): “Realmente, para quem estuda as condições da 

vida econômica moderna sob o aspecto das relações entre o patronato e as classes trabalhadoras, a primeira 

conclusão que se impõe é a da impossibilidade de resolver os conflitos de trabalho, de natureza collectiva, por 

meio de soluções singulares ou fragmentarias, limitada apenas a uma parte da classe ou da categoria ou, como 

commummente acontece, a uma fabrica ou estabelecimento. É um dado de experiência este: que as soluções 

parciaes, restrictas a uma empresa ou a um pequeno grupo de empresas e não á totalidade da profissão ou do 

ramo de actividade econômica não instituem a paz econômica e social, salvo nos paizes de organização 

econômica primitiva ou rudimentar, desarticulada e inorgânica.” 
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de legitimação do poder governante (personagem racional) e, o campo econômico possui sua 

racionalidade própria (busca pelo lucro), devendo ficar longe do alcance das massas
85

. 

 Esta primeira etapa – de cunho mais filosófico – de defesa da doutrina positivista é 

demonstrada nos escritos iniciais de Campos e, em seus discursos proferidos na década de 20, 

alguns reunidos na obra Pela Civilização Mineira, discursos nos quais Campos demonstrava a 

necessidade de reforma da sociedade e, já demonstrava um cunho liberal nos aspectos 

econômicos (CAMPOS, 1930, p. 89) ao afirmar que a sociedade deveria ser reformada para 

proteger o mercado. 

 A atuação proposta por Campos neste primeiro período era trazer realismo às normas 

jurídicas, as quais, no entendimento de Campos eram altamente abstratas não refletindo a 

realidade da vida. Em obra de 1918, Campos critica o conceito subjetivo de posse, o conceito 

de animus domini (CAMPOS, 1918, p. 81), conceito de que bastaria a vontade de possuir para 

se efetivasse a posse de um bem, ou ainda, a tradição de um imóvel. O realismo de Campos 

vai ao ponto de afirmar que a propriedade é uma decorrência abstrata da posse (CAMPOS, 

1918, p. 37).  

 A segunda fase de Campos, agora vinculado ao Governo de Getúlio Vargas, 

demonstra uma posição centralizadora, decorrente da sua primeira fase “filosófica” que 

defendo o Estado intervindo em temas de macro economia, pouco tratando de questões mais 

pontuais como propriedade e livre comércio. Aqui, a preocupação de Francisco Campos era 

regular as forças produtivas no sentido de organizar a produção e consumo nacionais, 

estabelecendo as bases da economia nacional. O papel do Estado era tão somente garantir a 

produção das matérias primas necessárias para a indústria, garantir o abastecimento agrícola, 

defender a livre circulação de mercadorias, reorganizando a burocracia estatal para alcançar 

este fim. O fato de Getúlio Vargas lançar mão na década de 40 de intervenção direta na 

economia, não significa que Campos tenha apoiado ou formulado estas iniciativas.  

 Aqui o Estado tinha o condão de criar condições materiais para o desenvolvimento da 

livre economia pelas empresas, condições estas reivindicadas pelas próprias empresas
86

. A 

                                                           
85

 “O clima das massas é o das grandes tensões políticas e as grandes tensões políticas não se deixam resolver 

em termos intelectuais, nem em polêmicas de ideias. O seu processo dialético não obedece às regras do jogo 

parlamentar e desconhece as premissas racionalistas do liberalismo.”(CAMPOS, 2001, p. 27).   
86 A implementação de racionalidade e organização econômica não foram atos unilaterais dos estados 

autoritários existindo também, solicitações neste sentido pelos industriais, como colocado por LOVE (1998, p. 

292): “Os industriais, como também outros grupos econômicos, saíram em busca de auxílio estatal: eles 

pediram subsídios e uma maior proteção tarifária. Como mencionado no Capítulo 7, seu argumento era de que 
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Constituição de 1937 demonstra claramente que o papel do Estado na economia era garantir o 

abastecimento da indústria com matérias primas e que, a atividade industrial, depois de 

formadas as cadeias de abastecimento, a atividade econômica seria executada diretamente 

pelas corporações, controladas pelos conselhos, em uma função de “terceiro-ordenador” em 

que a mão invisível de Smith era substituída pela mão visível do Estado (GRAU, 2002, p. 25).  

 Na sua obra “O Estado Nacional”, publicada inicialmente na década de 40 do século 

passado e, reeditada pela Livraria do Senado Federal em 2001, Campos, ao defender o regime 

implementado em 1937, apontava para a possibilidade regulações econômicas pontuais pelo 

Estado a fim de garantir o equilíbrio econômico dos indivíduos. Com isso, qualquer 

intervenção do Estado na economia é no sentido de proteger o interesse individual
87

 (liberal). 

 O conceito de “social” – oposto do individual - para Campos, era o social no sentido 

de atingir a função social natural de determinado setor ou instrumento econômico e não do 

“social” da comunidade. Como exemplo, a função social da propriedade é ser totalmente 

utilizada para produzir determinado alimento e, não servir para fins de reforma agrária que 

teria um “social” externo à própria propriedade. Em produzindo determinado alimento, não 

pode ser desapropriada mesmo que, exista um problema social de falta de moradias que seria 

contornado com a desapropriação da fazenda. 

  Por seu turno, as duas únicas oportunidades que o conceito de Estado Subsidiário
88

 

surge – isto é, que intervém na economia somente em casos de insuficiência de atuação do 

setor privado
89

 – são exatamente na Constituição de 1937 (art. 135) e na Constituição de 1967 

(art. 157, § 8º e art. 163), sendo que, ambos artigos, são cópia do art. 9º da Carta del Lavoro 

                                                                                                                                                                                     
o Estado deveria ajudar na “racionalização econômica”, que para eles significava, principalmente, a 

cartelização, um dos temas importantes para os industriais romenos e de outros países da Europa, na década de 

1930.” 
87

 “Assim, o Estado, para garantir o bem geral, passou a influir diretamente nas relações dos indivíduos entre 

si, principalmente no domínio econômico. A economia, de campo interdito à ação do Estado, e entregue ao livre 

jogo da iniciativa privada e ao fluxo e reflexo da oferta e da procura, passou a ser um terreno em que o Estado 

atua efetivamente, como propulsor, e, principalmente, regulador dos interesses e das influências individuais.” 

(CAMPOS, 2001, p. 82) 
88 “O chamado “princípio da subsidiariedade” tem grande convergência com as propostas liberais e 

neoliberais, para quem o Estado, para ser legítimo, deve ser subsidiário (Liberale Staatlichkeit ist daher nur 

legitim, soweit subsidiar ist). Esta concepção ganha força com o discurso sobre o Estado ineficiente, incapaz, da 

“miopia estatizante de ontem”. O “princípio da subsidiariedade” busca limitar o Estado intervencionista, 

defendendo um “Estado subsidiário”, regulador e fiscalizador da economia. A “subsidiariedade” ordena as 

competências entre Estado e sociedade. Deste modo, o Estado atua como um igual, não como um ente superior 

ao setor privado. O Estado deve reconhecer, portanto, a primazia da “sociedade civil” (leia-se “mercado”), 

com a prevalência da iniciativa privada e a necessidade da garantia da propriedade.” (BERCOVICI, 2011-B, 

p. 267) 
89 No mesmo sentido CAMPOS (1953, p. 15). 
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Italiana  de 1927: “L’intervento dello Stato, nella produzione economica, ha luogo, soltanto, 

quando manca, o è insufficiente, l’iniziativa privata o quando sono in gioco gli interessi 

politici dello Stato. Tale intervento può assumere forma di controllo, di incoraggiamento o di 

gestione diretta.” 

 Desnecessário recordar que Chico Campos foi quem redigiu a Constituição de 1937 e, 

contribuiu na redação da Constituição de 1967 além de atuar decisivamente os Atos 

Institucionais I e II. 

 Já na década de 20 Francisco Campos propunha a subsidiariedade do Estado em 

relação ao ensino. Propunha que as escolas fossem privadas e, somente nas áreas ou etapas 

que não existisse o interesse econômico do setor privado em explorar os serviços de ensino, 

deveria atuar o Estado (CAMPOS, 1930, p. 49). 

 O fato de o Estado ser subsidiário
90

, isto é, no campo econômico, suplementar ao 

mercado (empresas privadas) não significa que o Estado seja fraco, sem capacidade de 

enfrentar a sociedade civil. A força do Estado está exatamente na sua capacidade de 

neutralizar as diversas forças sociais plurais garantindo a liberdade de toda a sociedade, 

evitando a sobreposição de determinados grupos sociais (TORRES, 2001, p. 150). Assim, não 

há contradição entre a subsidiariedade econômica do Estado e, sua força autoritária, 

especialmente de organização do estado
91

. 

 Inclusive, em vários discursos e manifestações de Campos, este faz referência à 

doutrina constitucional norte americana e, principalmente a sua capacidade de regulação do 

mercado, o que, era elogiado por Campos por evitar o perecimento do sistema capitalista. As 

correções do sistema capitalista pelo Estado eram louvadas por Campos (SEERLANDER, 

CASTRO, 2010, p. 280). 

                                                           
90 Semelhante ao pensamento de Francisco Campos, atualmente encontramos Sílvia Faber TORRES (2001, p. 

37): “O princípio da subsidiariedade, em sua formulação contemporânea, vem fundamentar o papel subsidiário 

do Estado em relação à sociedade, e, de um ponto de vista jurídico, indicar parâmetros para uma distribuição 

de competências e de poderes entre autoridades de distintos níveis, públicas ou não, cabendo-lhes nortear 

ainda, dentro de sua dupla perspectiva – negativa e positiva – o âmbito de atuação estatal. Ela vem, em suma, 

na esteira do processo de redimensionamento do Estado, conferir primazia à sociedade civil que recupera, a 

cada dia, maior capacidade de iniciativa, liberdade, responsabilidade e confiança recíproca entre seus 

membros.” 
91 “O Princípio de subsidiariedade não se contrapõe aos princípios inerentes à função organizadora, 

destacando-se, dentre esse, o princípio da especialidade, que tem grande significado na organização 

administrativa. O princípio da subsidiariedade não implica certo tipo de determinada organização, pelo que 

pode aplicar em sistemas administrativos diferentes.” (BARACHO, 1997, p. 29) 
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 Tal entendimento fica explícito em artigo acadêmico de 1962 no qual Francisco 

Campos coloca claramente que o Poder Econômico reside no Estado (CAMPOS, 1962, p. 

131) e, a forma como o Estado é organizado reflete na economia sendo que, referido artigo, 

justifica em muito as posições tomadas por Campos antes e durante o Estado Novo. 

  A terceira etapa da produção bibliográfica de Francisco Campos, é referente ao 

período que está fora do governo Vargas (1942), na qual, Campos, de volta a atuação como 

advogado parecerista e agropecuarista em Minas Gerais passa a tratar de temas aplicados de 

direito e economia. Os temas abordados por Francisco Campos nesta terceira etapa se referem 

a questões aplicadas e pontuais de direito econômico, ou seja, questões micro econômicas que 

não envolvem diretamente o planejamento estatal da economia como na etapa anterior. 

 São questões de micro economia tratada por Campos nesta terceira etapa, porém, sem 

entrar em contradição com os períodos anteriores. Aqui, nesta terceira etapa Campos defende 

a atuação do Poder Público no controle de questões pontuais que buscam o equilíbrio da livre 

concorrência e da livre iniciativa. Tanto é que as obras mais recentes de Campos é utilizado o 

termo “Poder Público” para as questões de micro economia, diferente do período anterior no 

qual Campos utiliza o termo “Estado”. Campos, em sua obra da terceira fase trabalha ajustes 

em questões pontuais, dentro da capacidade normativa de conjuntura
92

 do poder executivo, 

buscando adequar as questões pontuais (aplicadas) que lhe foram submetidas à ordenação 

estatal macro que garante uma economia liberal, sem jamais alterar sua linha de 

pensamento
93

. 
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 “Descortina-se, assim, a evidência de que o direito – tal como divisou von Ihering, em sua teoria organicista 

– necessita, como todo organismo vivo, estar em constante mutação, impondo-se a superação do descompasso 

existente entre o ritmo de evolução das realidades sociais e a velocidade de transformação da ordem jurídica. 

Nesse clima a instabilidade de determinada situações e estados econômicos, sujeitos a permanentes flutuações – 

flutuações que definem o seu caráter conjuntural – impõem sejam extremamente flexíveis e dinâmicas os 

instrumentos normativos de que deve lançar mão o Estado para dar correção a desvios ocorridos no desenrolar 

do processo econômico e no curso das políticas públicas que esteja a implementar. Aí, precisamente, o emergir 

da capacidade normativa de conjuntura, via da qual se pretende conferir resposta à exigência de produção 

imediata de textos normativos, que as flutuações da conjuntura econômica estão, a todo tempo, a impor. À 

potestade normativa através da qual essas normas são geradas, dentro de padrões de dinamismo e flexibilidades 

adequados à realidade, é que denomino capacidade normativa de conjuntura. Cuida-se – repita-se – de dever-

poder, de órgãos e entidades da Administração, que envolve, entre outros aspectos, a definição de condições 

operacionais e negociais, em determinados setores dos mercados. Evidentemente que esse dever-poder há de ser 

ativado em coerência não apenas com as linhas fundamentais e objetivos determinados no nível constitucional, 

mas também com o que dispuser, a propósito do seu desempenho, a lei.” (GRAU, 2002,  p. 232) 
93 Observamos esta continuidade de pensamento em parecer de 1949 (período que já havia saído do Governo 

Vargas), no qual Campos defende a intervenção do Instituto do Açúcar e do Álcool no tabelamento de preços 

(CAMPOS, 1949, p. 65). Mesmo fora do governo, em outros pareceres publicados na Revista Forense, sempre 

manteve uma coerência intelectual, como observado em parecer de 1961 em que defende que os interesses do 

Estado excepcionalmente se sobrepõe às garantias individuais (CAMPOS, 1961, p. 74). 
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 Nada além destes ajustes na economia, proposto por Campos em sua terceira fase, 

poderia ser feito. Chico Campos se aproxima, nesta terceira fase, do determinismo 

sociogênico defendido por Azedo AMARAL (1930, p. 255) que afirmava que o Brasil, pelo 

seu contexto histórico, tem um pendor natural em suas atividades econômicas para a 

agricultura (CAMPOS, 1953, p. 13), não possuindo mão de obra qualificada (AMARAL, 

1934, p. 184) ou elite dirigente apta para dirigir um processo de incorporação das massas que 

levaria o país para uma ruptura com seu determinismo agrícola e, desenvolvimento de um 

programa de desenvolvimento nacional razão pela qual deve retomar seu papel agrícola e, se 

abrir para o capital estrangeiro atuar na industrialização nacional (CAMPOS, 1962, p. 132) 

que não poderia ser feita pelos próprios brasileiros. 

 A impressão geral da terceira fase da obra de Francisco Campos é este desiste de 

romper com o determinismo histórico da economia brasileira através de um projeto de 

desenvolvimento nacional e, passa a defender somente pequenos ajustes na condução dos 

fatores econômicos, levando a entender que não é mais possível controlar politicamente a 

economia
94

. 

 O que Campos propõem é que o Estado tem sim capacidade de intervir na Ordem 

Econômica, mas, somente deve fazê-lo como um todo, ou seja, estruturar toda a econômica 

para proteger os elementos essenciais do Capitalismo. A demasiada intervenção estatal na 

ordem econômica liberal que, possuía um sistema próprio, desequilibraria o sistema 

econômico enquanto, na verdade, a ordem econômica deveria atuar para proteger a 

propriedade privada permitindo sua exploração ótima (CAMPOS, 1969, p. 119).  

“A ordem econômica é, efetivamente, um contínuo, caracterizando-se, de 

modo preciso, pelo dinamismo, pela fluidez e interpenetração dos seus 

processos. Ela constitui um tecido de relações complexas, em permanente 

estado de transição, deslizamento e fluidez. Qualquer fase do processo 

econômico, graças à estreita interdependência em que se encontram todas 

as suas partes, não constitui uma parada ou um estado, que se possa tratar 

como quantidade fixa; é um momento, na accepção matemática de 

movimento, isto é, tendência ou transição. Se assim é, se existe algum 

processo racional, que constitua segredo de Estado, para intervir na 

economia sem desorganizá-la, o único processo racional seria da 

                                                           
94 Tal ponto é confirmado em artigo de Campos datado de 1963 sobre as propostas de João Goulart sobre a 

reforma agrária: “Ora, o objeto das atividades agrícolas e pecuárias, nos países desenvolvidos, e com maior 

razão nos países em desenvolvimento industrial, e com uma elevada taxa de incremento da população, é 

produzir para um mercado em expansão crescente, e o problema agrícola entre nós é, sobretudo, o de elevar o 

índice de sua produtividade por unidade humana empregada na agricultura, sem falar na inversão de novos 

capitais.” (CAMPOS, 1968, p. 47) 
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intervenção geral, total ou absoluta, mediante um plano de conjunto em que 

fosse contemplado, com suficiente clareza e de modo satisfatório, o caráter 

de unidade dinâmica, que é, inquestionavelmente, o da economia.” 

(CAMPOS, 1947, p. 58) 

 Pode-se atribuir a saída de Francisco Campos do governo Vargas às posturas que este 

tomou em relação a restrição da participação do capital privado, principalmente o 

internacional, na economia nacional, buscando direcionar os ganhos obtidos com as 

exportações durante a Segunda Guerra Mundial na ampliação de indústria estatal
95

. 

 Com isso, o Estado autoritário proposto por Francisco Campos, principalmente na sua 

magna opus “O Estado Nacional” é referente à questão política, mantendo-se, embora pareça 

contraditório, uma posição liberal no aspecto econômico
96

. Em verdade, o que é contraditório 

não é a posição de Francisco Campos, mas sim, a estrutura do Estado brasileiro para 

participação e intervenção na economia nacional
97

 e sua relação com a economia 

internacional. O modelo de desenvolvimento econômico brasileiro acaba por ocorre de forma 

“heterogênea e contraditória, pois é um Estado nacionalista cuja estratégia de acumulação é 

condicionada por sua inserção na economia internacional e depende, em muitos aspectos, da 

cooperação das empresas multinacionais, ou seja, é um Estado intervencionista que atua de 

forma profunda e transformadora em determinados setores, mas é limitado e insuficiente em 

outros.” (BERCOVICI, 2011-B, p. 24): 

 Mesmo no período em que Vargas abandona sua intenção de desenvolvimento do país 

a partir do capital privado, seja ele nacional ou internacional, partindo para direcionamento 

                                                           
95

 Neste sentido ZAHLUTH BASTOS (2009, p. 06) “Além do esforço para intervenção direta nos ramos 

básicos, durante a guerra ampliou-se a política de indução seletiva de investimentos privados, através de 

instrumentos cambiais, fiscais e creditícios. Em primeiro lugar, a guerra propiciou a acumulação de reservas 

cambiais que poderiam ser usadas para reaparelhar a indústria quando o comércio internacional de bens de 

capitais fosse normalizado, se houvesse planejamento adequado. Em setembro de 1942, a criação do Serviço de 

Licenciamento de Despachos de Produtos Importados, na CME, visou priorizar licenças de importação de bens 

de capital e insumos.5 Em janeiro de 1945, a Portaria Interministerial nº 7 (PI-7) estabeleceu restrições à 

importação de “produtos suntuários e dispensáveis”, criando listas de classificação de produtos (dos 

“supérfluos” aos “essenciais”) e propondo a criação de uma agência para orientar o regime de licenciamento 

de importações. O objetivo era claro: garantir o uso seletivo das divisas acumuladas na guerra, quando o 

comércio internacional se normalizasse. A renegociação da dívida externa no final de novembro de 1943 

também foi saudada como uma iniciativa necessária para liberar divisas para o reaparelhamento industrial no 

pós-guerra. Vargas diria em 21/12/1943, em discurso proferido na FIESP, que “o maior proveito da operação 

consiste, porém, na possibilidade de realizarmos o plano de industrialização progressiva do país, no imediato 

após-guerra” (apud Corsi, 1997, p. 250).”  
96 Campos afirma em seu último parecer que a organização social repousa na propriedade privada individual 

(CAMPOS, 1969, p. 116). 
97 Tanto é que Campos ao analisar o art. 146 da Constituição Federal de 1946 que tratava da Intervenção do 

Estado na Ordem Econômica, propõe uma interpretação restritiva do artigo pois acredita ser impossível a 

intervenção do Estado na Ordem Econômica sem desequilibrá-la (CAMPOS, 1947, p. 57). 
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(indução) da economia pelo Estado, o espaço do setor privado é mantido, especialmente nas 

políticas de crédito, comprovando a consolidação das posições de Francisco Campos
98

.  

  Deve-se registrar ainda, a forte presença no pensamento de Francisco Campos da 

estrutura social proposta por Azedo Amaral
99

, já mencionado em outras oportunidades, o qual 

por sua vez, foi inspirado na obra de do teórico romeno Mihail Manoilescu
100

, conhecido 

como o ideólogo do corporativismo
101

. Para Manoilescu, analisando o contexto econômico da 

Romênia nos anos 20 e 30 do século passado, descobriu que as relações de troca entre os 

                                                           
98

 Tal posição é confirmada na obra de ZAHLUTH BASTOS (2004, p. 311): “A constituição de empresas 

estatais foi, neste sentido, um meio mais rápido e direto de alcançar os objetivos que o poder regulatório do 

Estado Novo varguista (entendido como a capacidade de realizar finalidades induzindo atividades privadas na 

direção desejada) não se mostrara ou bem capaz de realizar, ou bem disposto a realizar — se retido estivesse, a 

uma distância segura, da intervenção direta no sistema de produção. A criação de estatais sofreu resistências 

insuperáveis, no período? Pelo contrário, as empresas estatais não nasceram sob o signo da objeção radical 

dos empresários durante a Segunda Guerra,tirante algumas resistências isoladas. De um lado, os investimentos 

a que se propunham não eram concorrentes mas complementares às áreas de atuação privilegiadas dos 

empresários locais (embora o mesmo não possa ser dito sempre quanto aos representantes de filiais, 

interessadas naquele momento pelo menos em “sentar” sobre concessões de serviços públicos passíveis de 

exploração posterior); de outro, a expansão das carteiras de crédito do Banco do Brasil satisfazia várias 

necessidades correntes dos empresários nacionais, ainda que os mantivessem aquém de tornarem-se “campeões 

industriais” que comandassem os investimentos pesados. Assim, tendo em vista as dificuldades para financiar 

privadamente o “reaparelhamento econômico” básico e a existência de oportunidades lucrativas de 

investimento privado menos arriscadas, a criação de empresas estatais durante a Segunda Guerra (financiadas, 

longe de imposições revolucionárias, por empréstimos externos negociados pela diplomacia varguista, por 

fundos pára-fiscais estritamente vinculados a seus projetos específicos e por transferências fazendárias) não 

surgiu como um “ato de força” imposto a despeito de resistências — pois onde as estatais se destinavam a 

realizar investimentos que sem elas talvez não fossem realizados, não lhes faltou, a despeito de resistências 

parciais, amplo apoio político empresarial.” 
99 Na tradução brasileira de Azedo Amaral é utilizada Manïlesco e não Manoilescu, como consta na obra do 

norte-americano Josef Love, a qual adotamos.  
100 “A importância de Manoilescu deve-se não apenas a suas teses sobre o processo do comércio internacional 

e a suas justificativas para a industrialização, mas também ao fato de ele ter oferecido uma bem articulada 

ideologia do corporativismo, na qual a economia e o governo seriam organizadas em corporações formais 

supervisionadas pelo Estado, a uma elite política brasileira cada vez comprometida com uma modernização não 

mobilizadora da economia nacional. Manoilescu não foi o único corporativista europeu cujas ideias foram 

discutidas no Brasil; outros autores cujos trabalhos poderiam ser considerados estruturalistas, também 

escreveram sobre o corporativismo, principalmente François Perroux e Werner Sombart; mas apenas o 

primeiro destes teve um impacto direto sobre o Brasil. Além do mais, a amplamente difundida “ideologia da 

produtividade”, associada ao corporativismo dos círculos industriais da Europa do pós-Primeira Guerra, 

alcançou larga repercussãono Brasil. O Estado, afirmavam os corporativistas, incentivaria a organização de 

grupos de produtores, atuando como um volante de equilíbrio, em uma época em que o livre mercado havia 

sido, em grande medida, substituído por cartéis, oligopólios, sindicatos poderosos e preços administrados. A 

relação entre o corporativismo e o estruturalismo latino-americano não é simples, mas existe uma semelhança 

familiar, ao menos no que se refere a algumas variedades do estruturalismo. No caso do corporativismo de 

Manoliescu, parece que seu convincente ensaio político, que na época esteve muito em moda, O Século do 

Corporativismo (1934), escrito cinco anos após seu tratado econômico A Teoria do Protecionismo, fortaleceu a 

influência deste último trabalho no Brasil. Ambos eram movidos pela imperturbável postura de elitismo político 

e estatismo econômico daquele autor.” (LOVE, 1998, p. 40) 
101 Encontramos no Brasil, antes da introdução da obra de Manoilescu, a proposta de Alberto TORRES (1914, p. 

278) de criação de um Senado Corporativo, representando todas as classes sociais e econômicas existente na 

década de 10. 
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países centrais (industrializados) com os países periféricos (agrícolas) eram desigual, gerando 

um enriquecimento dos países centrais nestas relações de troca. 

 A saída para este quadro constatado por Manoilescu era a industrialização forçada pelo 

Estado, utilizando a mão de obra excedente na agricultura nas novas indústrias, fato que 

aumentaria o poder aquisitivo da população abrindo um mercado interno para esta nova 

indústria, cortando assim, os laços de dependência com os países centrais. Para isso o Estado 

deveria dividir a sociedade em categorias econômicas (corporações) que seriam responsáveis 

pela condução das atividades produtivas, isto é, existindo uma zona econômica liberal dentro 

das corporações que não sofreriam intervenção do Estado. 

 Para Manoilescu os países passavam no início do século XX por rearranjos das 

estruturas econômicas e, a tendência era a descentralização do setor produtivo, que assim, 

conseguia obter melhor resultados econômicos, sendo esta, a última etapa da evolução da 

sociedade
102

, adquirindo a economia, partes do Estado. 

“Na nossa concepção não é o Estado que deve conquistar a vida econômica, 

mas esta que deve conquistar em parte aquele; não é o Estado que deve 

adquirir as funções econômicas, mas os fatores econômicos devem adquirir 

uma grande parte das funções do Estado atual. (MANOÏLESCO, 1938, p. 

25)   

 O Estado trazia uma orientação convergente (MANOÏLESCO, 1936, p. 36) das ações 

sociais para dinamizar a economia.  

  Manoilescu defende práticas protecionistas dos países a fim de diminuir a diferenças 

nas trocas internacionais e, propõe um socialismo entre nações em substituição
103

 ao 

socialismo entre indivíduos
104

, questão que, levaria a construção de um novo liberalismo que, 

o próprio Manoïlesco chamava de neoliberalismo
105

. 

                                                           
102 “Superioridade e organização são sinônimos na escala de evolução da vida. O desenvolvimento das 

sociedades segue a mesma linha e caracteriza-se pela mesma complexidade crescente de organização. As 

formas de existência social são progressivamente mais complexas e organizadas.” (MANOÏLESCO, 1938, p. 

20) 
103 Trata-se da solidariedade, elemento essencial da política internacional para Manoilescu. A senha do dia para 

cada nação é solidariedade. É fácil compreender-se como essa solidariedade, imposta por causas determinadas 

pelas atuais condições do undo, é ainda reforçada pela intervenção de fatores psíquicos.” (MANOÏLESCO, 

1938, p. 14) 
104 “Para diversas audiências Manoilescu ressaltou a exploração inerente ao comércio internacional. Em um 

momento de ousadia, escreveu: “ É absurdo, em termos científicos, falar em enriquecer apenas com o próprio 

trabalho. [É] apenas organizando e explorando o trabalho de outros que alguém consegue enriquecer”. Isso 

era verdadeiro tanto para nações quanto para pessoas, inferiu ele. Devido a que a troca de bens 

industrializados por produtos agrícolas e matérias-primas no mercado mundial não passava de trapaça – um 

marche de dupes, com a chamava -, Manoilescu reivindicava a substituição de um supostamente obsolto 
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  Este novo modelo de organização proposto por Manoilescu, introduzido no Brasil pela 

tradução de Azevedo Amaral
106

, modelou praticamente todos os Estados autoritários no 

período entre guerras, proferindo palestras na Espanha em 1936 e, tendo contatos diretos com 

Antônio Salazar e Marcelo Caetano em Portugal (LOVE, 1998, p. 245). No Brasil a influência 

de Manoilescu também foi grande , não só no pensamento de Francisco Campos mas também 

influenciando Azedo Amaral
107

 e Oliveira Vianna
108

. 

“Para Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e Francisco Campos, outro 

ideólogo do corporativismo brasileiro, cabia ao Estado organizar a 

sociedade civil, o que não se coadunava com o corporativismo “puro e 

integral” de Manoilescu, no qual as corporações não estariam sujeitas ao 

controle estatal – mas o mesmo pode ser dito em relação ao próprio 

Manoilescu, após ele ter escrito o Partido Único. Os três autores brasileiros 

queriam um Estado forte, a racionalização da economia e o planejamento 

econômico. Eles acreditavam que um Estado autoritário, embora não 

totalitário, seria necessário para que esses objetivos fossem alcançados.” 

(LOVE, 1998, p. 344) 

  Dessa forma, mesmo o Estado sendo autoritário no período Vargas, em muito 

decorrente do pensamento e estruturação do mesmo por Francisco Campos. O setor privado- 

verdadeiro responsável pela produção industrial que, somente era coordenada pelo Estado 

                                                                                                                                                                                     
“socialismo de classes” por um “socialismo de nações”, a maneira romea de expressar a noção de que o 

mundo moderno estava dividido em países “proletários” e “plutocráticos”. Ele, desse modo, antecipou as 

reivindicações dos governos do Terceiro Mundo, na década de 1970, da criação de uma Nova Ordem 

Econômica Internacional, e o caminho romeno em direção a essa nova ordem era, basicamente o mesmo que o 

deles: caso o Primeiro Mundo não concordasse com uma mudança radical nos preços relativos internacionais 

dos produtos internacionais e agrícolas, os países agrários atrasados deveriam partir  para a industrialização, 

lançando mão de políticas protecionistas.” (LOVE, 1998, p. 195) 
105

 Existiram várias correspondências entre Manoilescu e a CIESP, inclusive com o envio de material para que o 

romeno escrevesse sobre o Brasil. (LOVE, 1998, p. 226) 
106 “Em correspondência com os diretores da CIESP, Manoilescu ofereceu-se para escrever uma introdução 

especial, tratando dos problemas brasileiros e usando dados brasileiros sobre produtividade, os quais, no 

entanto, o Centro para as Indústrias, não foi capaz de fornecer. Mesmo assim, em 1931, aquela organização 

publicou a Teoria em português, juntamente com a Carta de Manoilescu. Nas palavras de um crítico da época, 

Eugênio Gudin, o livro foi “distribuído como uma espécie de bíblia do protecionismo” pelo Centro. Em inícios 

da década de 1930, três paulista que atuavam como porta-vozes da indústria – Pupo Nogueira, Roberto 

Simonsen e Alexandre Siciliano Jr. – usaram o trabalho do romeno como prova da legitimidade de seus 

interesses.” (LOVE, 1940, p. 340)  
107 “Azevedo Amaral não participa de uma crítica demolidora das oligarquias, como foi o comum no 

pensamento dos intelectuais, dos chefes militares e dos políticos de oposição de seu tempo. Embora não 

chegasse a defende-las, tal como Oliveira Vianna, trata de demonstrar sua utilidade e de identificar um mal 

maior: o artificialismo da democracia liberal. As oligarquias teriam sido a maneira única de o organismo 

nacional reagir a essa fantasia, que representaria uma verdadeira ameaça de morte.” (FAUSTO, 2001, p. 37) 
108 Vargas citou Manoilescu nominalmente em seu discurso de comemoração ao primeiro aniversário do golpe 

do Estado Novo e também, nas atas de reunião do Conselho Federal de Comércio Exterior semanas antes do 

golpe de 10 de novembro. (LOVE, 1998, p. 347) 
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(FONSECA, 1989, p. 190) -, de características liberais
109

, além de ser criado e consolidado 

com o apoio do Estado, foi protegido por este, muito em decorrência dos acontecimentos 

políticos, como por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 32
110

 e, a II Guerra Mundial. 

 O que há que se notar é que, não só Francisco Campos, mas todos os pensadores 

classificados como “autoritários” propunham era um projeto de nação para o Brasil sendo que 

todos eles (Alberto Torres, Oliveira Vianna, Azevedo Amaral) afirmavam a inexistência de 

uma identidade nacional – fazendo para justificar este ponto, profundas reflexões histórico-

sociológicas sobre o Brasil - e, a necessidade de um projeto de construção nacional 

(FAUSTO, 2001, p. 45), contrário ao liberalismo, cujo eixo principal era a centralidade 

autoritária para remodelação do capitalismo. 

 Os autores que formaram o pensamento autoritário brasileiro identificavam a Primeira 

República como um período de promessas não cumpridas, imputando a culpa do fracasso a 

matriz liberal do Estado. 

 O pensamento econômico liberal de Francisco Campos acabou por ser obnubilado pela 

natureza flexível da política econômica de Getúlio Vargas em seus dois governos
111

. A 

                                                           
109 Esta contradição é bem percebia e analisa por Wanderley Guilherme dos SANTOS (1978, p. 107): “O Estado 

Novo, instituído em 1937, deu forma ao estado forte pretendido pelos autoritários instrumentais. Entretanto, 

nem a elite dirigente parecia star atraída pela concepção “transitória” do autoritarismo, nem começaria a 

tomar medidas que levassem liberalização da sociedade. Não houve reforma agrária bem ruptura clara com a 

agricultura tradicional. Os trabalhadores urbanos, foram reconhecidos como membros plenos da sociedade 

civil, com demandas legítimas para serem articuladas, embora os canais de articulação fossem autorizados a 

patrocinados pelo governo. Uma mistura paradoxal de medidas econômicas liberalizantes, associadas e 

complementadas por ocasionais e intermitentes políticas de redistribuição, seguiram-se ao golpe e nem os 

autoritários instrumentais ou os liberais doutrinários possuíam qualquer explicação para o comportamento 

altamente heterodoxo e ambíguo do novo sistema.” 
110 “During its first years the Vargas regime was inclined to steer a more anticapitalista course; but soon the 

rise policy was adopted of leaving busines alone anda harassing it with nationalization or collectivization 

schemes. The hands-off atitude contributed to reconciling the economically most potent state of São Paulo. To 

the regime more than might have been expected after the bitterness left by the defeat of 1932. Vargas himself is 

Said to understand litte os economics and personally He is not committed to any specific economic doctrine. 

What the well-oiled editorials of some papers write about a “directed economy” is ideological window dressign. 

The businessman can work in peace. The government does what capital and busines – not altogether identical 

because of wealth derived, from larded property – want it to do, provided the policies do not run counter to that 

other proninet trend of the regime, solicitue for the laboring masses.” (LOEWENSTEIN, 1942, p. 335) 
111

 “Não obstante ser um nacional-desenvolvimentista, não parece adequado identificar, como fez Ianni, o 

nacionalismo de Vargas a formas particulares de intervenção estatal e de associação com o capital estrangeiro: 

ele não era xenófobo nem “entreguista”, e sim flexível, pragmático e politicamente realista. Mesmo no segundo 

governo, Vargas não deixou de buscar um desenvolvimento “associado com organizações externas”, pois 

continuava carecendo contornar a escassez de reservas cambiais (cada vez mais grave), e obstáculos que 

adversários conservadores colocavam à centralização de recursos financeiros locais. Parece mais rigoroso 

afirmar que o objetivo de Vargas não era rejeitar a associação externa, mas lutar por termos de associação que 

atendessem a finalidades nacional-desenvolvimentistas, em barganhas que maximizassem interesses nacionais, 

em circunstâncias econômicas e políticas restritivas” (ZAHLUTH BASTOS, 2009, p. 03) 
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natureza adaptável e, em alguns momentos nacionalistas foi de Vargas e não de Campos, o 

qual, sempre foi liberal, embora autoritário. 
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CAPÍTULO II - A CONJUNTURA POLÍTICA DE VARGAS 

 

  O período que podemos denominar Era Getuliana, compreende o período de sua 

ascensão ao poder, em 1930 até o golpe militar de 31/03/64 (MOTA, 2010, p. 26), possuindo 

reflexos consideráveis até os dias de hoje. Os historiadores definem o primeiro período 

“varguista” como República Nova, que vai de 1930 até 1937, ocorrendo uma subdivisão em 

Governo Provisório (1930-1934) e Governo Constitucional (1934-1937). O segundo período, 

denominado Estado Novo, que vai de 1937 até 1946 e, por fim; o período liberal, ou 

República Populista, que se estende de 1946 até 1964. 

 Getúlio Vargas erige ao centro do poder no contexto de conflito de múltiplas forças 

sociais
112

 em mutação que levou a um longo processo de “recomposição política” (ARAÚJO, 

2002, p. 32) que instaurou um novo sistema de poder que combinava forças da burguesia 

liberal conservadora e um ascendente Estado burocrático (MOTA, 2010, p. 27) não existindo 

um grupo político apto a assumir integralmente o poder. 

  Muito embora vários autores tratem a sucessão de poder em 1930 como “revolução 

passiva” (ARAÚJO, 2002, p. 31) o que ocorreu não foi uma ruptura com o regime anterior, 

mas sim, uma reacomodação de forças político e econômicas em um quadro político 

decadente, movimento que por sua vez, ocorreu através de um golpe de poder. Isto porque, as 

forças (elites) políticas na Primeira República se encontravam em 1930 politicamente 

divididas e, estavam pressionadas pela crise econômica de 29, não encontrando alternativas 

devido a esta divisão interna. Além disso, como traz SKIDMORE (2010, p. 40) havia um 

consenso anterior à ascensão de Vargas, da necessidade de “revisão geral do sistema 

político”. 

                                                           
112 Estas diversas forças sociais e econômicas foram construídas ao longo do século XIX como coloca Boris 

FAUSTO (2010, p. 34)“Partindo dessas observações, para introduzir o tema das relações entre economia e 

política, é necessário lembrar que não se podem pensar quarenta anos da história do século XX como 

pertencentes a um “tempo imóvel”, ainda que, no confronto com o que veio a ocorrer em 1930, seja possível 

ter-se essa impressão. Ao longo do período que vai de 1889 a 1930, as economias regionais se desenvolveram, 

um grande surto imigratório ocorreu no Centro-Sul, a urbanização ganhou extraordinário ímpeto em algumas 

cidades. Em decorrência dessas transformações, cresceu a classe média urbana, tomou forma o primeiro 

contingente de uma classe operária, ao mesmo tempo em que a expansão do setor agroexportador e sua 

crescente especialização acentuou a demarcação entre produtores, comercio exportador e setor financeiro. Do 

ângulo sociopolítico, ganhou maior força e conteúdo uma opinião pública vinculada a setores da classe média 

urbana, ao mesmo tempo em que surgiu o conflito social, embora ele não estivesse no centro dos confrontos que 

brotavam na sociedade.”  
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  Neste contexto Vargas teve que compor com as diversas oligarquias locais (Vargas 

fazia parte de uma – a gaúcha), uma burguesia industrial ascendente (paulistas) e, o 

proletariado
113

 que começava a se organizar; composição que Vargas, em linhas gerais, 

consegue obter e, iniciar uma modernização que combinava transição política e mudança 

social profunda (CEPÊDA, 2010, p. 202), nunca antes alcançada pelo país
114

.  

  Este rearranjo de forças político econômicas no Brasil leva alguns autores a 

afirmar que a ascensão de Vargas ao poder representa a Revolução burguesa brasileira, 

implicando alterações não só no campo econômico, mas também no social, como bem 

demonstrado por Pedro Dutra FONSECA (1989, p. 28): 

“É após 1930 que se aprofunda a Revolução Burguesa, período em que se 

assinalam concomitantemente, o avanço quantitativo e qualitativo da 

industrialização, sob o aspecto econômico; um novo pacto de poder, 

alternado a correlação de forças dentro da classe dominante, do ponto de 

vista político; e um novo tratamento para a “questão” operária e para a 

participação dos “setores médios urbanos”, no campo social. Todos eles 

                                                           
113 Vargas teve que resolver a questão trabalhista e, o fez através do reconhecimento e da inclusão dos 

trabalhadores dentro que hoje chamamos “cidadania”. Todo o sistema protetivo do trabalho e, as bases do 

sistema previdenciário forma formulado durante o governo Vargas. Mas este programa de inclusão dos 

trabalhadores não decorre da benevolência do governo, mas sim, do plano de Vargas em modernizar o sistema 

produtivo nacional, fato que passava pela regulação da mão de obra no Brasil, como bem observa OLIVEIRA 

(1987, p. 16): “O decisivo é que as leis trabalhistas fazem parte de um conjunto de medidas destinadas a 

instaurar um novo modo de acumulação. Para tanto, a população que afluía às cidades, necessitava ser 

transformada em “exército de reserva”. Essa conversão de enormes contingentes populacionais em “exército de 

reserva”, adequado à reprodução do capital, era pertinente e necessária do ponto de vista do modo de 

acumulação que se iniciava ou que se buscava reforçar, por duas razões principais: de um lado, propiciava o 

horizonte médio para o cálculo econômico empresarial, liberto do pesadelo de um mercado de concorrência 

perfeita, no qual ele devesse competir pelo uso dos fatores; de outro lado, a legislação trabalhista igualava 

reduzindo – antes que incrementando – o preço da força de trabalho. Essa operação de igualar pela base 

reconvertida inclusive trabalhadores especializados à situação de não-qualificados, e impedia – ao contrário do 

que pensam muitos – a formulação precoce de um mercado dual de força de trabalho. Em outras palavras, se o 

salário fosse determinado por qualquer espécie de “mercado livre” na acepção da teoria da concorrência 

perfeita, é provável que ele subisse para algumas categorias operárias especializadas; a regulamentação das 

leis do trabalho operou a reconversão a um denominador comum de todas as categorias, com o que, antes de 

prejudicar a acumulação, beneficiou-a.”  (OLIVEIRA, 1987, p. 16) 
114

 “A Revolução de 1930 marca o fim de um ciclo e o início de outro na economia brasileira: o fim da 

hegemonia agrário exportadora e o início da predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial. 

Ainda que essa predominância não se concretize em termos da participação da indústria na renda interna senão 

em 1956, quando pela primeira vez a renda do setor industrial superará a da agricultura, o processo mediante o 

qual a posição hegemônica se concretizará é crucial: a nova correlação de forças sociais, a reformulação do 

aparelho e da ação estatal, a regulação dos fatores, entre os quais o trabalho ou o preço do trabalho, têm o 

significado, de um lado, de destruição das regras do jogo segundo as quais a economia se inclinava para as 

atividades agrário-exportadoras e, de outro lado, de criação das condições das condições institucionais para a 

expansão das atividades ligadas ao mercado interno. Trata-se, em suma, de introduzir um novo modo de 

acumulação, qualitativa e quantitativamente distinto, que dependerá substancialmente de uma realização 

parcial interna crescente. A destruição das regras do jogo da economia agrário-exportadora significava 

penalizar o custo e a rentabilidade dos fatores que eram tradicionalmente alocados para a produção com 

destino externo, seja confiscando lucros parciais (o caso do café por exemplo), seja aumentando o custo relativo 

do dinheiro emprestado à agricultura (bastando simplesmente que o custo do dinheiro emprestado à indústria 

fosse mais baixo).” (OLIVEIRA, 1987, p. 14) 
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caminham numa direção que é o fortalecimento do poder burguês, exigindo 

o tratamento estatal frente aos interesses da iniciativa privada, como se 

dariam as alianças com o capital estrangeiro, a divisão de atribuições entre 

União, estados e municípios; a apropriação dos recursos naturais, a 

regulamentação do trabalho assalariado urbano, no direito de votar e de 

representação política; a “questão nacional” vem à tona como crítica ao 

regionalismo e ao domínio político oligárquico anterior a 1930: passa, pois, 

a definir-se novo interesse nacional. Este não mais representa 

abstratamente os interesses de uma fração da classe dominante, como na 

República Velha, mas o da totalidade da burguesia enquanto classe. Os 

conflitos políticos, que até locaram-se para outro eixo, tornando-se conflitos 

de classes, e, como tais tratados nacionalmente, seja na tentativa de 

absorvê-los (pela legislação trabalhista e pela representação “classista” da 

Constituição de 1934), de abafá-los (como no Estado Novo) ou de mascará-

lo, administrando-os (como no populismo).”  

  Toda a atuação de Vargas durante seus anos no poder foi marcada por contradições 

aparentes, tais como a negociação paralela entre forças políticas antagônicas, negociação 

paralela com americanos e alemães, dentre outras. Em verdade, Vargas tinha uma forte 

formação comteana (positivista) que lastrou o pensamento de ambos (Campos e Vargas) na 

busca e culto pela ordem, pensamento este que leva à crença na composição do conflito pela 

decisão da autoridade central. 

 O positivismo religioso é encontrado em Vargas nas doações feitas à Igreja Positiva do 

Brasil e, em seu discurso pela morte de Júlio de Castilhos em 1903. O positivismo intelectual 

também está presente em Vargas podendo ser encontrado em seu discurso de formatura e; o 

positivismo político é a base da plataforma eleitoral do PRR, partido próximo de Vargas 

(FONSECA, 1989, p. 51). 

 Para os positivistas de orientação comteana deve existir o respeito às liberdades 

individuais e também à propriedade privada, porém, o Estado deve promover a inclusão dos 

trabalhadores, levando a uma melhor distribuição (mais racional) do capital, muito embora, 

para Comte, a concentração de capital é fator de avanço econômico
115

. O projeto de governo 

                                                           
115 “Na concepção comteana, já referida, tanto o capital como o trabalho tem origem social. Em toda a fortuna 

seria ínfima a participação de um indivíduo, já que ela é resultado do trabalho das gerações passadas, 

incluindo-se os avanços da ciência e da tecnologia. O mesmo ocorreria com o trabalho, que é fruto da longa 

História da Humanidade no aperfeiçoamento das técnicas e dos instrumentais utilizados pelo trabalhador. Do 

mesmo modo que a formação, a distribuição do capital deveria ser igualmente social. Respeitando a 

propriedade, a questão proposta pelo Positivismo era a moralização de seu emprego. Aos capitalistas é 

reservada a tarefa fundamental de assegurar uma vida digna aos operários e suas famílias, isto é, zelar pela sua 

existência doméstica. Para tanto, a remuneração do trabalhador deveria promover o seu sustento e de sua 

família, composta pela mulher, filhos menores e avós. (COSTA, 2006, p. 32) 
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de Vargas e também, de Francisco Campos
116

, redator da Carta Constitucional de 1937, 

possuía grande semelhança com a Carta de Transição de Augusto Comte
117

 tanto é que os 

quatro pilares discursivos e estruturantes do Estado Novo foram: “anticomunismo/revolução, 

trabalho, pátria e moral” (DUTRA, 2012, p. 25). 

  O que fora exposto na citação acima é o plano de governo intervencionista de Vargas, 

intervenção esta que buscava a máxima eficiência possível (FONSECA, 1989, p. 254). Este 

centraliza poderes na sua pessoa, diminuindo os poderes dos Estados
118

 – e indiretamente das 

oligarquias locais - muito embora imbuído no espírito de bem comum (republicano), 

afastando o parlamento, pois, acredita este ser fonte de emanação da desordem (ditador) e, 

entende o Estado como fonte de neutralização das forças sociais (poder temporal), questões 

que também são defendidas por Francisco CAMPOS (2001) na sua obra “O Estado 

Nacional”, editada logo após o golpe de 1937. 

 Esta centralização de poderes ocorre desde o primeiro dia de governo de Vargas que, 

em seu primeiro ato jurídico (Decreto 19.398/30) suspende a Constituição de 1891 e se atribui 

poderes ditatoriais, como bem coloca Karl LOEWENSTEIN (1942, p. 17): 

“By decree of November 11, 1930, the constitution of 1891 was suspended; 

the first phase of Vargas´s authoritarian rule had begun. The decree, in fact 

a full-fledged provisory constitution, assigned to the national government 

discritionary powers by, combininf executive and legislative functions in the 

person of the president “until a Constituent Assembly should deliberate on 

the reorganization of the country.”” 

                                                           
116 Embora Campos não seguisse com tanto afinco o positivismo comteano como Getúlio Vargas, este era um 

ferrenho defensor da ordem instituída, porém, para Campos, a ordem instituída era mutável, fato que observamos 

em discurso do ano de 1935: “Nas épocas de transição, o presente, ainda não acabada a ressonância da sua 

hora, já se converteu em passado. O demônio do tempo, como sob a tensão escatológica da próxima e 

derradeira catástrofe, parece acelerar o passo da mudança, fazendo desfilar diante dos olhos humanos, sem as 

pausas a que estavam habituados, todo o seu jogo de formas que, nas condições normais, teriam que ser 

distribuídas segundo uma linha de sucessão mais ou menos definida e coerente. Daí, o caráter problemático de 

tudo: acelerado o ritmo da mudança, toda situação passa a provisória, e a atitude do espírito há de ser uma 

atitude de permanente adaptação à mudança. A função normal do espírito (normal pelo menos em relação aos 

cânones até então consagrados pela escala de referências válidas, ou tida como válida fossem quais fossem as 

circunstâncias), passou a ser precisamente o oposto, isto é, a de mudar perpetuamente o seu sistema de 

referências, em função de posições em movimento.” (CAMPOS, 2001, p. 14) 
117 No mesmo sentido Rogério Dultra dos SANTOS (2006, p. 161). 
118 “Undoubtedly the state were the losers. The federal government took over the control f the military Police, 

public health, regulation of labor, of natural resources, and public lands. This situation reflects the universal 

fate of federalism in our time: the space on which individual nations live has become too cramped to allow force 

a fragmentation of national sovereignty. Nationalism has become inevitable both economically and spiritually. 

Janus-headed as the constitution appears it was probably the predestined link between the liberal past and the 

more social-minded if not collectivistic future.” (LOEWENSTEIN, 1942, p. 25) 
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 Os rumos tomados pelo Brasil após a ascensão de Vargas ao poder estão conexos com 

que acontecia no resto do mundo, ou seja, novos arranjos políticos eram propostos para o fim 

do liberalismo clássico que reinou no século XIX e, teve como “canto do cisne” a quebra da 

bolsa de valores de Nova York em outubro de 1929
119

. A Rússia, antes mesmo do término da 

I Guerra Mundial e da crise de 29 já ensaiava uma saída, através da Revolução Comunista de 

1917; os Estados Unidos, somente após a crise optaram pelo New Deal e; uma terceira opção 

foi a da Alemanha e da Itália
120

, em muito copiada pelo Brasil e outros países da América 

Latina, qual seja, regimes, antiliberais e antidemocráticos. 

 O Brasil tende para esta última vertente em que pese tenha dialogado fortemente com 

os Estados Unidos, ex. vi a Missão Aranha que resultaram em vários empréstimos ao país e, 

da participação brasileira na II Guerra Mundial, fato que redundaria na derrubada de Vargas 

do poder em 1945. 

 Embora antiliberal, a “revolução” de 1930 tem por peculiaridade um movimento de 

forte inclusão social, trazendo a questão social para o centro da agenda política, incluindo o 

trabalhador como elemento político que até então, era afastando do centro da decisão, criando 

assim, um dos maiores movimento de inclusão política social da história brasileira elevando a 

questão social à problema fundamental de Estado (VIANNA, 1951, p. 11). 

 Esta política leva a formação de um Estado de Compromisso, qual seja um Estado 

com compromissos políticos (acordos) com diversas classes sociais, as quais, sociais, não tem 

condições de ascender ao poder. Com isso, os grupos que dominam a economia, ou setores 

específicos dela, ficam fora do poder, transferindo o poder real ao Estado, que neutraliza estas 

forças socioeconômicas através da incorporação ao todo. Assim, as várias forças sociais 

assumem papéis dentro do Estado, porém, nenhuma delas consegue se sobrepor à outra e 

                                                           
119 “Também aqui a crise de 1929 teve um papel importante, reforçando convicções autoritárias. Ela parecia 

demonstrar a falência do capitalismo, ou pelo menos de certo tipo de capitalismo, associado ao livre mercado e 

á democracia liberal; tanto mais que, no caso brasileiro como no dos outros países latino-americanos, a 

democracia liberal correspondia ao liberalismo oligárquico. Não por acaso a marca dominante do sistema 

político vigente entre 1930 e 1945 foi a ditadura autoritária, informal (Governo Provisório) ou formal (Estado 

Novo), cortada apenas pelos anos 1934-1937, em que as liberdades democráticas foram sendo suprimidas, após 

a tentativa de golpe do PCB, em 1935.” (FAUSTO, 2010, p. 23) 
120 “Mussolini formulou a teoria do Estado Totalitário, senhor de todos os direitos. O totalitarismo fascista era 

antiliberal e antidemocrático. Segundo a teoria fascista, tudo deveria estar submetido à autoridade do Estado, 

numa ditadura exercida pela burguesia, reunida em corporações profissionais e setoriais. Os fascistas 

opunham-se ao conceito marxista de luta de classes, pregando a união dos trabalhadores com os capitalistas 

sob a direção do Estado. O governo pretendia, ainda, que a Itália se transformasse numa potência industrial e 

militar. Para realizar tal projeto, desenvolveu a indústria pesada, introduziu a mecanização no campo e, com 

drenagem de pântanos, ganhou novas terras aráveis.” (MOTA, 2010, p. 33)  
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todas ficam subordinadas (assimiladas) ao Estado eliminando assim oposições radicais entre 

as várias forças sociais, especialmente as elites burguesas de então (DINIZ, 2010, p. 136). 

 A posição de Eli Diniz acima indicada demonstra que no período existiam elites 

(classes dominantes) antagônicas que disputaram a hegemonia de condução dos rumos do 

país, buscando muitas vezes capturar a estrutura do Estado para consecução dos interesses da 

classe dominante vencedora
121

. 

  O governo de Vargas tem ainda, o percalço da Revolução Constitucionalista de 1932 

na qual, os paulistas, buscando retomar a economia liberal que começava a erodir com a 

centralização econômica, entram em confronto armado contra o governo central.   

 A Revolução Constitucionalista de 32 resulta em grande parte da conjuntura de forças 

que compuseram o governo Vargas em 1930 que, acabaram por colocar em polos opostos dois 

grupos, como os cafeicultores paulistas de um lado (contrários) e, a Igreja Católica apoiando 

através de diversas manifestações públicas durante do ano de 1931. 

  De um lado existiam os constitucionalistas liberais, defensores das eleições 

antecipadas para os governos dos Estados. Os líderes deste grupo eram os Estados de Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, os quais acreditavam que com as eleições aumentariam seu poder 

do contexto nacional, preservando a liberdade que os governos locais tinham na Primeira 

República. O segundo grupo, denominados “tenentes”, por meio do Clube Três de Outubro, 

pretendiam que Vargas prorrogasse o máximo de tempo possível sua autoridade, pois, só 

assim, seria possível realizar as mudanças estruturais (antiliberais) necessárias ao país 

(SKIDMORE, 2010, p. 46). 

 Getúlio Vargas estimulou a ação concomitante dos dois grupos, barganhando com 

ambos, como por exemplo, a nomeação de vários tenentes como interventores nos Estados e, 

a publicação em 24 de fevereiro de 1932 do Código Eleitoral, atendendo a reivindicações dos 

constitucionalistas liberais.  

 Entretanto, no Estado de São Paulo, os constitucionalistas liberais foram além das 

pressões normais, passando a organizar uma revolta armada face a indisposição de Vargas 

com as elites paulistas, inclusive aqueles que apoiaram Vargas dois anos antes. Estes se 

                                                           
121 Deve-se registrar que Azevedo Amaral, grande influenciador do pensamento de Francisco Campos era um 

árduo defensor da supremacia racial, devendo a classe racial superior domesticar as raças inferiores fazendo-as 

cooperar com o projeto de desenvolvimento humano da classe dominante (AMARAL, 1930, p. 84). 
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uniram aos apoiadores de Júlio Prestes mais os cafeicultores que estavam descontentes com as 

políticas de Vargas para proteção do café, criando uma frente única que rompeu formalmente 

com o Governo Vargas no início de 1932. Somando-se a organização dos paulistas, os 

ministros gaúchos Lindolfo Collor e Maurício Cardoso, renunciaram, passando a organizar a 

oposição à Vargas no Rio Grande do Sul. Minas Gerais também organizava sua oposição à 

Vargas. 

 Em 9 de julho de 32, os paulistas (constitucionalistas liberais), precipitadamente, 

iniciam a revolta armada, pegando de surpresa os Estados de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, os quais, acabaram por apoiar Vargas e sufocar os pequenos movimentos rebeldes em 

seus respectivos Estados, liderados por representantes da Primeira República, como Arthur 

Bernardes e Borges de Medeiros (SKIDMORE, 2010, p. 50), o que denota o caráter 

reacionário da Revolução de 32. 

  O resultado do embate, além da rápida derrota paulista, foi uma constituinte em 1933 

que se transformou na Constituição de 1934
122

 e a acomodação das forças políticas 

paulistas
123

 (liberais) com elementos corporativos que começavam a ser constitucionalizados 

(SANTOS, 2006, p. 221), além da volta das eleições e, a recondução de Vargas ao poder. Esta 

tentativa de retorno ao liberalismo da Revolução de 1932 acabou por fomentar o golpe de 10 

de novembro de 1937 fortalecendo o poder de Vargas que conseguiu reacomodar as forças 

políticas em conflito (GOMES, 2007, p. 25) e, permitiu a ascensão de Francisco Campos 

como Ministro da Justiça e principal intelectual político do novo período denominado Estado 

Novo, implementando um novo complexo jurídico-institucional no Brasil. 

 Francisco Campos enxergava nas elites da Primeira República a encarnação do 

liberalismo clássico, um vínculo com o passado que deveria ser eliminado para implementar 

seu modelo sócio econômico de organização da sociedade. A partir da vitória de Vargas na 

Revolução de 32, Campos encontra campo fértil para semear suas posições de reestruturação 

                                                           
122 “Promulgada no dia 16 de julho de 1934, a Constituição durou pouco, pois, em face das convulsões sociais, 

foi decretado Estado de Sítio, em 1935. Os legisladores da Constituição da República de 1934 inspiraram-se na 

social-democracia da República de Weimar.”(MOTA, 2010, p. 48) 
123 “Parecia que a terra do constitucionalismo liberal tinha cometido suicídio. A intenção básica de Vargas, 

entretanto, era suprimir a rude altivez provinciana de São Paulo. Num gesto característico, ele logo estendeu a 

mão aos constitucionalistas liberais, declarando sua intenção de cumprir a promessa de realizar eleições e 

aprovar uma nova constituição. Também acalmou os paulistas instruindo o Banco do Brasil a assumir os bônus 

de guerra que os bancos paulistas tinham emitido para financiar o esforço de guerra estadual.” (SKIDMORE, 

2010, p. 51). 
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política com centralização e nacionalização dos centros de decisão, enfraquecendo os poderes 

políticos regionais e oligárquicos que pretendiam retomar espaço com o levante de 32
124

. 

 O golpe de 10 de novembro de 1937 teve também um caráter preventivo considerando 

que havia a previsão da realização de eleições presidenciais em 03 de janeiro de 1938 e, a 

vitória de Vargas não era certa tendo em vista a força política do Governador de São Paulo 

Armando Salles Oliveira apoiado pela alta classe média liberal que ainda se resignava da 

derrota em 32; a indefinição do apoio dos integralistas e de algumas oligarquias locais e; a 

oposição dos comunistas
125

. 

  A Carta de 1937, cujo mentor intelectual foi Francisco Campos, embora possa parecer 

como algo de momento para Getúlio Vargas (evitar a derrota na eleição de 1938), para 

Campos, é o resultado de uma lógica filosófica e política
126

. A impossibilidade de existência 

de democracia parlamentar para Campos fica expressa em seu entendimento de que as massas 

são irracionais
127

, não se adaptando mais ao processo democrático liberal clássico, devendo 

                                                           
124 Após a Revolução de 32 há uma reaproximação do Governo central com os paulistas, especialmente os 

industriais paulistas reunidos na FIESP sob a liderança de Roberto Simonsen (DINIZ, 2007, p. 128). 
125 “The election for the new president was set for January 3, 1938. The Conservatives chose as their candidate 

Jose Americo de Almeida, formerly Minister of Public Works in Vargas´s cabinet. Vargas, however, never 

endorsed him officially. The Liberal-Democratic or “Constituonalist” opposition, backed by the powerful forces 

of São Paulo, nominated the former governor of São Paulo, Armando Salles de Oliveira, a democratically 

minded, able, energetic, and experienced man whom many considered as the only person capable of 

outbalancing Vargas in popular prestige. Today He lives in exile. Hudging from rather inconclusive evidences 

Salles Oliveira had the better chances of being elected. That the Communists would have voted for him ande the 

Greenshirts for Jose Americo cannot be proved. It should not be forgotten that in Brazil no nation-wide parties 

existed and that the local bossism of the state governors was a potent force in turning the presidential 

elections.”  (LOEWENSTEIN, 1942, p. 34) 
126 Trata-se de uma modernização do Estado brasileiro proposta por Francisco Campos, porém, mantendo 

tradições conservadoras (liberais e até oligárquicas) que Campos trazia de seu passado. Para Gumercindo 

GUIMARÃES (1991, p. 11): “Para ele, a ordem social não podia ser rompida, com sacrifício de certas 

realidades, representadas pela família, pela pátria e por Deus. Até aí sua mensagem era conservadora, afinada 

com as melhores tradições do povo brasileiro. No catecismo de seu ideário cívico, a casa, a Igreja e a crença 

nos valores eternos, traduzidos pelo sentimento religioso, deveriam ser intocáveis. A partir daí é que se poderia 

cogitar da modernização do Estado, para mudar e substituir as instituições ineficientes e caducas, por outras, 

afeiçoadas aos interesses da sociedade e modeladas de acordo com as conquistas da ciência e da civilização.”  
127 O controle das massas irracionais era feito através do controle ideológico, que para FONSECA (1989, p. 

162): “A ideologia, assim, ia sendo construída de tal maneira que passava a haver entrosamento e consonância 

entre as diversas “esferas” e categorias que ela própria construía: a Revolução cumpria o “espírito 

revolucionário”, que, por sua vez, norteava as ações do governo. O governo interpretava, exprimia e defendia 

seus ideais, que representavam as necessidades, os sentimentos e as aspirações do país; este passava a possuir 

um destino histórico – que, por seu turno, exigia, para nele se chegar, o não desvirtuamento da obra e dos 

ideais revolucionários. Todos os argumentos levavam à exigência do apoio incondicional ao novo governo; este 

era fruto não apenas da vontade da nação, mas da necessidade, já que antes dele o país conhecera o caos e a 

anarquia. Estabelecia-se, desde forma, no nível ideológico, a noção de vontade geral rousseauniana: o governo 

era intérprete desta vontade geral sempre certa (independentemente de ter sido derrotado nas urnas); não 

encontrando acima dele, ou paralelo a ele, nenhum poder: tratava-se de atribuir e legitimar o poder de fato 

estabelecido, sem qualquer limitação.” Observe-se que esta constatação de Pedro Fonseca é semelhante à 
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por isso, as massas, serem incorporadas ao próprio Estado
128

 em uma comunhão totêmica, 

formando uma estrutura uniforme e homogênea.  

“A irracionalidade e o sentimento da mudança, eis as duas notas 

dominantes ou as tônicas da alma contemporânea. As categorias coletivas 

do pensamento e da ação constituem hoje as formas espirituais e expressivas 

do nosso tempo, em todos os domínios da atividade humana. Há como que 

uma volta à comunhão totêmica, sensível nas grandes concentrações 

urbanas do mundo moderno e, nestas, o fenômeno, apenas em começo, da 

tendência à supercondensação não somente sob a forma de habitações 

coletivas, como sob todas as demais formas de vida em comum, em que tudo 

se  torna típico, uniforme e coletivo, ou em que todos participam de tudo, 

por que há uma participação recíproca ou cada um está em relação aos 

outros em um estado mais ou menos equívoco de participação ou de 

comunhão.” (CAMPOS, 2001, p. 21) 

  Dessa forma, sendo as populações irracionais
129

, estas não estão aptas a participar dos 

processos eleitorais do século anterior (séc. XIX), os quais, não podem ser utilizados nas 

modernas sociedades massificadas. Com isso, a massa não tem lugar no processo decisório
130

, 

devendo assim, serem absorvidas no corpo do Estado que passa a controlar o povo, 

semelhante à religião, ou seja, significando a unidade desse povo que se manifesta na pessoa 

de seu líder (daí a figura de Getúlio como pai dos pobres), existindo assim uma integração 

                                                                                                                                                                                     
justificativa do poder revolucionário usado pelos militares no golpe de 1964 cuja assessoria jurídica coube à 

Francisco Campos. 
128 O processo de integração das massas ao Estado é semelhante aos processos utilizado na teologia, nos quais as 

massas, sem qualquer processo racional, acreditam na figura de um totem ou ser divino, formando uma massa 

homogênea (religião), controlada pela Igreja: “Não há para esta teologia processos racionais de integração 

política. A vida política, como a vida moral, é do domínio da irracionalidade e da ininteligibilidade. O processo 

político será tanto mais eficaz quando mais ininteligível. Somente o apelo às forças irracionais ou às formas 

elementares da solidariedade humana tornará possível a integração total das massas humanas em regime de 

Estado. O Estado não é mais do que a projeção simbólica da unidade da Nação, e essa unidade compõe-se, 

através do tempos, não de elementos racionais ou voluntários, mas de uma cumulação de resíduos de natureza 

inteiramente irracionais. Tanto maiores as massas a serem politicamente integradas quanto mais poderosos hão 

de ser os instrumentos espirituais dessa integração, a categoria intelectual das massas não sendo a do 

pensamento discursivo, mas a das imagens e dos mitos, a um só tempo intérpretes de desejos e libertadores de 

forças elementares da alma.” (CAMPOS, 2001, p. 20)  
129

 Há que se destacar que Francisco Campos em uma crítica literário sobre Dom Quixote entra no assunto ao 

afirmar que o home é um tambor explosivo de emoções e que, por muito tempo vivemos no choque destas 

emoções mas hoje, vivemos sob o signo da inteligência, não havendo mais espaço para as emoções irracionais 

que dominavam o liberalismo clássico (CAMPOS, 1967, p. 60). 
130 “O clima das massas é o das grandes tensões políticas e as grandes tensões políticas não se deixam resolver 

em termos intelectuais, nem polêmicas de ideias. O seu processo dialético não obedece às regras do jogo 

parlamentar e desconhece as premissas racionalistas do liberalismo. Co o advento político das massas, a 

irracionalidade do processo político, que o liberalismo tentara dissimular com os seus postulados otimistas, 

torna-se de uma evidência tão lapidar, que até os professores, jornalistas e literatos, depositários do patrimônio 

intelectual da democracia, entram a temer pelo destino teórico do seu tesouro ou da suma teológica cuja 

substância espiritual parece ameaçada de perder a sua preciosa significação.” (CAMPOS, 2001, p. 27) 
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real e não uma mera integração jurídica como ocorre nos estados totalitários, especialmente 

na Itália de Mussolini, que de certa forma, Campos critica (CAMPOS, 2001, p. 18). 

 Cria-se a partir disto um modelo cooptativo, de manipulação do povo – contrário da 

representação – esvaziando este sujeito da cooptação (povo) de qualquer forma de poder e, 

eliminando qualquer relação de troca, transformando povo em objeto
131

 (GOMES, 2001, p. 

47). Com este modelo, expresso na Constituição de 1937, as demandas das massas, ao serem 

organizadas (cooptadas) pelo próprio Estado eliminaria a capacidade de pressão política das 

forças sociais e, não permitiria a existência de forças políticas individuais (VIANNA, 1974, p. 

115). 

 Surge, diante do afastamento das massas do poder, a figura do totem, ou do líder, que 

conduz as massas irracionais segundo a sua vontade. Para CAMPOS (2001, p. 23) “As 

massas encontram-se sob a fascinação da personalidade carismática. Esta é o centro da 

integração política. Quanto mais volumosas e ativas as massas, tanto mais a integração 

política só se torna possível mediante o ditado de uma vontade pessoal. O regime político das 

massas é o da ditadura.” 

 A democracia, como acontecia na Primeira República e, foi mantida em parte com a 

Constituição
132

 de 1934, era, para CAMPOS (2001, p. 28) a última morada do liberalismo. 

Porém, o processo tradicional de eleições democráticas não buscava a verdade real, questão 

crucial no pensamento de Campos, mas sim, tão somente a obtenção de maioria eleitoral, 

ficando o conceito de verdade (realidade) em um segundo plano no modelo democrático 

criticado por Francisco Campos. A consequência desse modelo democrático criticado por 

Campos
133

 é de que, o procedimento eleitoral capta a irracionalidade das massas e a 

                                                           
131 No mesmo sentido Azevedo AMARAL (1930, p. 113). 
132 Campos defendia que tanto as constituições como as leis não deviam ser algo abstrato, devendo representar a 

realidade de momento do país sob pena desta falta de conexão entre realidade e lei levar a processos 

interpretativos que desestruturar a unidade da nação.”Não concebo, pois, Sr. Presidente, uma constituição 

política como instrumento dogmático, em torno do qual vivamos a realizar gynasticas de espírito e exercícios de 

metaphysica jurídicas, mas como um instrumento vivo de regulamentação social, como instrumento de que se 

socorre a sociedade para a organização e a disciplina de sua vida. Assim sendo, os textos constitucionais só 

podem ser intelligentemente interpretados em funcção do estado social para que foram promulgados. Fora 

disso, é transpor as leis, que são feitas para a sociedade e que resultam da sociedade, para um ambiente 

abstracto, em que os texos não podem ser revitalizados pela seiva fortificante de que devem ser nutridos e 

animados e sem a qual não se torna possível essa interpretação pratica de que resulta a adaptação da lei a vida, 

que lhe communica ao texto a razão, o sentido e a intelligência dos seus preceitos.” (CAMPOS, 1940, p. 27)  
133 “A democracia é, por si mesma, incoherente, heterogênea e individualista; regimen das mudanças 

periódicas de governo, de renovação e de substituições de princípios e de homens, não tem continuidade de 

acção nem unidade de plano e de convicções: dahi o prejuízo de serem interesses permanentes e relativamente 

invariáveis, sujeitos a avaliação e critérios desharmonicos. Para remediar a este inconveniente sem ferir o 
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transforma em verdade não afastando a irracionalidade das massas dos processos de decisão, 

como deveria ocorrer e, de fato ocorre nas ditaduras
134

.  Somente a força do ditador pode 

neutralizar as forças políticas em choque, como coloca jocosamente CAMPOS (2001, p. 36): 

“O que o Estado totalitário realiza é – mediante emprego da violência que 

não obedece como nos estados democráticos, a métodos jurídicos nem à 

atenuação feminina da chicana forense – a eliminação das formas exteriores 

ou ostensivos da tensão política.” 

  A apresentação de setembro de 1935 na Escola de Belas Artes, é no mesmo sentido da 

entrevista concedida por Francisco Campos dias após o golpe de 37, na qual dava sinais do 

seu desprezo pelas atividades legislativas, as quais deveriam ser substituídas pelas decisões do 

ditador. Vejamos: 

“De resto, a incapacidade do Poder Legislativo para legislar é hoje um 

dado definitivamente adquirido não só pela ciência política como pela 

experiência das instituições representativas, em quase todos os países do 

mundo, inclusive nos de tradição parlamentar. Ora, a legislação é uma das 

funções essenciais do governo, cumpria substituí-lo urgentemente por outro 

processo capaz e adequado de legislação. A impopularidade das câmaras 

legislativas resultava, pois, da inadequação do órgão à função que lhe era 

conferida. Quando a máquina parlamentar trabalhava segundo as regras da 

sua construção e do seu funcionamento, do trabalho realizado sob a alta 

pressão que costuma reinar em todas as assembleias, onde o interesse só se 

mantém a poder de emoção ou de sensação, o resultado produzido não 

correspondia ao esforço e ao tempo empregados.” (CAMPOS, 2001, p. 47) 

  Democracia não é condição existencial do Estado também não sendo condição para 

alcance da paz mundial. Campos chega inclusive a criticar a posição da ONU em defender 

embargos a Cuba após a queda do Fulgêncio Batista (CAMPOS, 1962-C, p. 13). 

                                                                                                                                                                                     
princípio democrático, o recurso é a creação de um espírito naciona, que, pela sua firmeza e a extensão do seu 

prestígio, presida as substituições de governo, estabelecendo continuidade e efficiencia da acção no exercício 

do poder.” (CAMPOS, 1940, p. 11) 
134 “Se os processos democráticos se destinam a convencer da verdade o adversário, mas a conquistar a 

maioria para, por intermédio da sua força, dominar ou governar o adversário, claro é que, dadas as 

circunstâncias características do mundo contemporâneo, os processos de captação da maioria só podem 

consistir em instrumento de utilização da substância irracional de que se compõe o tecido difuso e incoerente da 

opinião. Assim, as instituições representativas já não tem um conteúdo espiritual que sirva de polo a um sistema 

de crenças essencial para garantir a duração de todas as instituições humanas. A categoria da discussão, que 

era o processo forjado pelo liberalismo para instrumento intelectual das decisões políticas, já não comporta, 

pela própria natureza de que se reveste, o fenômeno político, os termos entre os quais se arma a curva de tensão 

dos conflitos sociais e econômicos do mundo contemporâneo. As formas parlamentares da vida política são, 

hoje, resíduos destituídos de qualquer conteúdo ou significado espiritual. As próprias massas já perceberam que 

as tensões políticas se deslocam para outro plano de dimensões proporcionais às das forças em conflito, e que 

não se trata, no processo político, de resolver uma divergência de ideias ou de pontos de vista intelectuais, mas 

de compor um antagonismo de interesses, cada um dos centros em conflito fazendo o possível para reunir a 

maior massa de forças, a fim de que a decisão final lhe seja inteiramente favorável.” (CAMPOS, 2001, p. 33) 
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  Na mesma entrevista de 1935 Campos já anunciava seu entendimento sobre o papel 

das corporações
135

 no quadro político nacional, as quais deveriam compor vários conselhos 

que estruturariam o Estado e a sociedade em substituição aos partidos políticos que não 

possuíam capacidade técnica
136

 para compor tais conselhos, tornando, em verdade, obsoletos, 

os parlamentos
137

. As corporações permitiriam o ingresso das massas organizadas (em 

corporações) no cenário político em substituição aos partidos políticos (CAMPOS, 1962-B, p. 

39). 

“Cada vez mais os problemas em torno dos quais se fere a luta dos partidos 

tendem a ser problemas técnicos. As grandes questões, que, no século 

passado, se debatiam no campo da política, eram questões gerais, 

suscetíveis de interessar ao maior número e quase todos participando da 

natureza do dogma político – a universalização do sufrágio, a extensão de 

franquias constitucionais às liberdades  públicas, questões em que a emoção 

tinha maior lugar do que a razão. No mundo de hoje, essas grandes questões 

não se encontram mais na ordem do dia. As questões econômicas e 

financeiras, as de organização a economia nacional, as do comércio interno 

e externo, questões sobretudo técnicas, e, por sua natureza, incapazes de 

despertar emoção, passaram ao primeiro plano.” (CAMPOS, 2001, p. 51) 

                                                           
135 Para alguns intelectuais contemporâneos de Campos, o corporativismo era uma forma de igualdade (inclusão) 

política, como coloca Oliveira VIANNA (1951, p. 44): “Daí vem que êste operário, que, há cerca de cinquenta 

anos passados, era um pobre diabo, em cujo espírito não passava sequer a sombra da mais vaga esperança de 

vir a figurar nas camadas dirigentes, pode, hoje – sem deixar de ser um operário, notai bem – colocar-se no 

mesmo plano destas classes superiores, como conselheiro, deputado, juiz, administrador de instituições para-

estatais ou de corporações de serviços públicos. Este o milagre desses novos tempos, dos sistemas paritários, 

dos regimes corporativos, que aboliram as distâncias sociais; que acabaram com as separações de castas 

impermeáveis; que eliminaram o infra-mundo das sub-gentes e puseram, um ao lado do outro, no mesmo pé de 

igualdade substancial, o pobre e o rico, operário e o patrão, o homem de trabalho e o grande capitão de 

indústria.” 
136 Para Oliveira VIANNA (1974, p. 121): “a competência técnica vai substituindo a competência 

parlamentar”. 
137 “Nisto, ainda, a Constituição de 10 de novembro atendeu à realidade. Não há hoje nenhuma controvérsia 

relativamente à incapacidade do corpo legislativo para a legislação direta. É a sobrevivência de um órgão às 

condições que o geraram. No século passado, o papel do Estado era, antes de tudo negativo: intervir o menos 

possível. O Parlamento era um órgão eminentemente político, cuja função não era uma função técnica, mas 

política: controlar o governo e servir de órgão autorizado de expressão da opinião pública. A legislação 

limitava-se a regular questões gerais e simples. Ora, a atividade parlamentar sofreu duas modificações 

radicais. A primeira delas no seu caráter representativo, ou como órgão de expressão da opinião pública. Com 

o vertiginoso progresso das técnicas de expressão e comunicação do pensamento o Parlamento perdeu a sua 

importância como forma de opinião pública, que hoje se manifesta por outros meios mais rápidos, mais 

volumosos e mais eficazes. A opinião desertou os parlamentos, encontrando novos modelos de expressão. Ela só 

deixou de exprimir-se pelos parlamentos como os colocou sob o controle dos meios de formação e de expressão 

da opinião pública. As salas das assembleias legislativa não comportam a opinião pública de hoje, cujo volume 

exige espaços mais amplos. Por sua vez, mudaram as funções do governo: de negativos passaram a positivos. A 

legislação é hoje uma imensa técnica de controle da vida nacional, em todas as suas manifestações. A legislação 

perdeu o seu caráter exclusivamente político, quando se cingia apenas às questões gerais ou de princípios para 

assumir um caráter eminentemente técnico.” (CAMPOS, 2001, p. 54) 
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  A crítica de Campos ao liberalismo chega a afirmar que este é a porta para o 

comunismo, isto é, a desorganização causada nos estados liberais possibilita a alternativa 

comunista, reafirmando a ditadura como a saída correta ao liberalismo. Para CAMPOS (2001, 

p. 75) 

“Para evitar-se a ditadura, abriu-se a porta aos males muito piores da 

demagogia, da luta de partidos e da luta de classes. Se identificamos a 

democracia com o Estado Liberal, chegamos à conclusão absurda de que a 

democracia é um regime nocivo aos interesses sociais porque do liberalismo 

nasceu a antítese marxista. O marxismo é inegavelmente um fruto espiritual 

do liberalismo, que, para realizar uma pretensa democracia, bradou o 

slogan contra o Estado autoritário. Da guerra contra o Estado autoritário 

surgiu a democracia liberal, que deu origem ao comunismo, cujo desfecho 

necessário, do ponto de vista prático, é a ditadura sangrenta de Stálin. Se a 

democracia fosse o liberalismo, teríamos de combatê-la, para assim, 

combater o comunismo e o stalinismo. A verdade é, porém,  diversa. O 

Estado liberal não conseguiu instaurar um verdadeiro regime democrático, 

pois serviu apenas a que uma classe, um partido, um reduzido grupo de 

indivíduos explorasse as vantagens do poder, em prejuízo da coletividade.” 

  Dessa forma, para Campos, tanto o parlamento como as eleições eram instrumentos 

que deveriam ser afastados sob pena de recair o país em um regime comunista. Não há relação 

para Campos entre sufrágio universal e vontade popular, a qual somente se manifesta em 

aclamações do dirigente (totem como colocado acima). Somente a aclamação ao chefe
138

 é o 

meio legítimo de verificar a vontade do povo, a qual somente irá se manifestar em momentos 

que julgar oportunos e não na formalidade do processo legislativo. Em suma, o líder 

permanece no poder enquanto encontrar apoio popular manifestado nas aclamações 

públicas
139

. 

                                                           
138 “Por este motivo, um dos grandes teóricos do os cientistas sociais posteriormente passaram a chamar de 

presidencialismo imperial ou de sistema presidencial plebiscitário é, sem dúvida, Francisco Campos. Esse 

conceito procura ressaltar um modelo de exercício da presidência, que excederia o fato de reconhecer que, em 

qualquer sistema presidencialista, há uma certa mística e personalização da função.” (GOMES, 2008, p. 104) 
139 “O ideal democrático nada tem haver com a máquina, os artifícios ou os expedientes da democracia formal. 

Para reivindicar o ideal democrático é, ao invés, necessário quebrar a máquina democrática, restituindo a 

liberdade e a espontaneidade aos movimentos de opinião. A inauguração de uma nova era revolucionária no 

mundo encontra a sua explicação precisamente no fato de haverem as instituições democráticas adquirido um 

caráter exclusivamente formal e mecânico, passando a servir, precisamente, a fins opostos ao ideal 

democrático. As revoluções do século XX tem quase todos o mesmo sentido: romper as resistências da máquina 

democrática para dar livre curso ao ideal democrático. Este, o sentido do 10 de novembro.” (CAMPOS, 2001, 

p. 79) 
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 Em verdade, a crítica de Campos a divisão de poderes busca a criação de uma 

harmonia de poderes
140

 diferente da concepção germânica de equilíbrio entre os três poderes 

(GOMES, 2008, p. 97), defendendo a existência de um presidencialismo forte, criando todo 

um imaginário de um poder uno em uma sociedade uma (DUTRA, 2012, p. 29). 

 Isto demonstra um viés catolicista de Francisco Campos que, reproduz na sociedade o 

modelo de organização centralizada e unitária da Igreja Católica. Não só a matriz de 

pensamento é reproduzida como também Campos se relaciona, institucionalmente, com a 

Igreja Católica, durante sua permanência no Governo Vargas. O ensino religioso é 

introduzido como obrigatório nas reformas educacionais comandadas por Campos, tanto em 

Minas Gerais como no Governo Federal, ensino este que ficaria à cargo da Igreja Católica o 

que na prática, implica em confundir ensino religioso com ensino católico. Para Campos, 

existia uma unidade moral no país e, esta unidade era da religião católica, cuja Igreja ficaria 

incumbida de ministrar a educação moral, em substituição à Educação Moral e Cívica, de 

cunho liberal para o pensamento de Campos.  

 Observa-se que Campos tinha um projeto pessoal de restaurar o prestígio da Igreja 

Católica e, sua proposta (CAMPOS, 1940-B, p. 153) é usar o ensino para restaurar os valores 

eternos do catolicismo. 

  Não só a educação religiosa fez parte da atuação de Campos nos governos mineiro e 

federal mas, diversos outros acordos foram tecidos, como o reconhecimento dos efeitos civis 

do casamento religioso, a assistência religiosa nas Forças Armadas, a contrução da estátua do 

Cristo Redentor no Rio de Janeiro, estabelecendo assim uma relação de apoio da Igreja 

Católica ao Governo Vargas, especialmente no combate ao liberalismo e ao comunismo
141

. 

Para CAMPOS (1940-B, p. 151): 

“O que é facto, porém, é que o ensino religioso, para conquistar a 

liberdade, teria que violar um systema político, que, na conformidade das 

praxes agnosticas, os liberaes consideravam como uma das categorias 

eternas do espírito humano. A liberdade de ensino religioso só poderia ser, 

portanto, um acto revolucionario. Só o dictador, guia e interprete da 

                                                           
140 Esta harmonia de poderes, para Pedro Dutra Fonseca está contida na organização da sociedade através de 

suas atividades econômicas (corporativismo) (FONSECA, 1989, 294). 
141 Em que pese o condão católico de Francisco Campos, os doutrinadores da área da Educação entendem que a 

aproximação do Estado com a Igreja ocorreu com cunho exclusivamente político: “Por isso mesmo, repetimos, 

não obstante suas convicções religiosas e éticas, o ensino e os princípios religiosos não possuíam para Campos 

valor em si mesmos. A defesa que deles empreendeu está relacionada ao inestimável papel da Igreja na 

reafirmação dos valores relacionados à disciplina, à ordem e ao respeito à autoridade, e o seu locus de inimiga 

histórica dos princípios e da organização política liberais” (MORAES, 1992, p. 310). 
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revolução, poderia quebrar os grilhões, estendendo a ruptura do systema 

politico vigente até ao dogma fundamental da liberdade de pensamento que 

as inspirações maçônicas e livre-pensadores do liberalismo do seculo XIX 

haviam postulado para as suas proprias crenças e os seus proprios 

fanatismos, exlcuido do privilegio as grandes fórmas do pensamento e do 

sentimento religioso”.     

 Não obstante a aproximação entre Igreja Católica e Governo Vargas, o modelo 

político proposto por Campos era o modelo de organização da Igreja Católica com um líder 

(Papa) com poderes totais e centralizados, que toma todas as decisões essências para o 

funcionamento da estrutura burocrática e política existente abaixo do órgão central (Roma).  

Não existe na Igreja Católica, pela unidade de pensamento, fragmentação do poder central, 

concentrado nas mãos do Papa, que é, o ponto de equilíbrio de todo o poder político da igreja.  

 Na esfera da política brasileira, o equilíbrio de poderes (harmonia) deveria, para 

Campos, ocorrer com a valorização do Poder Executivo, especialmente da figura do 

Presidente como autoridade suprema do Estado, tornando-se desnecessários os partidos 

políticos e o parlamento – culpados pela falha do modelo liberal (CAMPOS, 1962-B, p. 37) -, 

eliminando assim a utilidade dos corpos intermediários de representatividade do povo 

(GOMES, 2012, p. 79), que manifestava sua vontade diretamente através das manifestações 

de apoio ao mito
142

. 

  Curioso ainda notar que, embora critique o Parlamento e os partidos políticos, Campos 

não nega os direitos sociais trazidos com a Constituição de 1934, assumindo o papel ativo do 

Estado em relação a sua efetivação. Neste papel ativo que o Estado assume, tomam papel de 

destaque as reformas educacionais e administrativas
143

, conduzidas por Francisco Campos. 

                                                           
142 “Um mito sobre o qual se fundaria o processo de integração da nação e que incorporaria suas 

características mais arcaicas/originais. Não tinha sentido, seguindo suas palavras, indagar do mito seu valor de 

verdade. Seu valor era prático, e estava em seu poder mobilizador, que dependia tanto dos elementos 

irracionais que incorporava, como das relações que estabelecia com as experiências imediatas das massas a 

que se destinava”. (GOMES, 2012, p. 84) 
143 O primeiro ponto da reforma administrativa proposta por Campos é a centralização administrativa que 

buscava melhorar o desempenho da máquina pública, só que, acabou resultando no intervencionismo nos 

Estados: “A Lei Orgânica dos estados teve por fim organizar a administração dos estados e dos municípios 

dentro do Estado nacional. Para isto, o Poder Central criou, em cada parcela da Nação, um sistema de governo 

a ele diretamente subordinado, que em seu nome exerce as funções que lhe são delegadas. Com poderes 

delimitados, estes órgãos da administração, em contato permanente com Governo nacional, irão realizar nos 

estados, os propósitos de defesa e de consolidação do regime. Forte bastante para vencer as resistências e os 

preconceitos, os órgãos de intervenção federal nos estados deverão sem demora amoldar à nova ordem jurídica 

os sérvios estaduais e municipais ainda inspirados no regime proscrito e imbuído do seu espírito.” (CAMPOS, 

2001, p. 110) 
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 Esta “outorga” de direitos sociais, como colocado por alguns autores, buscava a 

homogeneização das forças sociais pela inclusão social das massas trabalhadoras
144

, ou seja, o 

Estado incluía o diferente (trabalhador) para buscar a igualdade, diferente da Alemanha na 

qual a busca pela homogeneização se dada pela eliminação do diferente. Por tal motivo, se 

entende que no Brasil os direitos sociais foram “outorgados” por iniciativa do Estado e não 

reivindicados pelas forças sociais (VIANNA, 1951, p. 65), o que buscava em verdade incluir 

as classes mais baixas através da criação de uma rede de proteção social e, em outra esfera, de 

participação política através da incorporação do trabalhador através da obrigatoriedade de 

participação em corporações, que por sua vez, cada vez mais compunham a estrutura do 

Estado. 

 Acompanhando a posição de Alberto TORRES (1914, p. 39), Francisco Campos 

acreditava que a unidade nacional ocorria através das instituições e não pela legislação (como 

acreditavam os liberais) ou, por meio das pessoas. Para ocorrer a unidade nacional, todas as 

forças sociais seriam incorporadas dentro do Estado, o qual, representaria a unidade nacional. 

 Este papel de unificação organizada da população ocorreria pelas corporações, que são 

somente uma das formas de integração propostas por Campos, também identificada nas suas 

propostas sobre reforma educacional. 

 Francisco Campos apresentou ao presidente Vargas, logo após o golpe de 37, uma 

proposta de vinculação do processo educacional à questões de segurança nacional, levando 

inclusive a uma forte participação do Exército na educação. Campos defendia a educação pré-

militar para jovens a fim de que estes pensassem “militarmente”, fazendo com que a 

juventude ganhasse espírito de corpo organizado e, fosse nacionalista, combatendo assim, a 

política educacional liberal. 

 É proposto Campos, enquanto ocupava a cadeira de Ministro da Justiça, a criação da 

“Organização Nacional da Juventude”, justificando a proposta com a necessidade de adaptar o 

homem às novas realidades, na qual, a democracia e os conceitos liberais passavam por uma 

reformulação mundial (BOMENY, 2010, p. 275). 

 Esta proposta da década de 30 era o aperfeiçoamento das propostas de Francisco 

Campos na década de 20, época na qual, ligado ao Governo Antonio Carlos em Minas Gerais, 

                                                           
144 Porém, antes de passar a “outorgar” direitos como parte da política populista brasileira, foram eliminados 

todos e quaisquer grupos de trabalhadores organizados, inaugurando com esta eliminação, a homogeneização das 

forças sociais (FERREIRA, 2001, p. 87).  
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tomou várias medidas de reforma da educação primária e profissionalizante com intuito de 

aproximar o ensino da realidade brasileira, permitindo o contado do aluno com a realidade 

nacional, afastando-se do modelo retórico e de conhecimentos gerais (CAMPOS, 1930, p. 

12). 

 A escola era entendida por Francisco CAMPOS (1930, p. 14) como órgão da 

sociedade, integrando um plano político maior. Identificamos aqui, o uso político da 

educação, o que se repetiu durante toda a vida de Francisco Campos. 

 O projeto propunha a mobilização político ideológica da juventude brasileira, com 

características milicianas, buscando educar os jovens para mobilização política das massas.  

  Com a inclusão político social das massas, através de sua organização pelo Estado, 

estas passaram a ocupar os cargos burocráticos, diminuindo a influência da burguesia (assim 

considerada a elite rural da Primeira República) que outrora dominava os cargos públicos 

destinando-os para manutenção de seus interesses, permitindo que, com a implementação do 

modelo corporativo, houvesse a substituição dos partidos políticos pelas corporações
145

, 

implicando a participação do povo via corporações, sendo assim, democrática na visão dos 

pensadores antiliberais da época. 

 O que houve, porém, foi um processo de assimilação das massas, especial dos 

movimentos operários que “conscientemente”, num quadro de competição liberal, aderiam à 

alternativa corporativa de organização da sociedade como o resultado normal de um processo 

de evolução (SILVA, COSTA, 2001, p. 241). Trata-se da transformação do homem individual 

(vinculado ao liberalismo) em homem social (vinculado à proposta antiliberal) que reconhecia 

os deveres de solidariedade social e fiel às coletividades (corporações) menores – família, 

                                                           
145 “Na verdade, o problema da presença do povo no Estado foi aqui resolvido, ou está sendo aqui resolvido, de 

uma maneira harmoniosa e eficiente, que bem revela a índole moderada e cauta, o senso realista e objetivo do 

chefe da Revolução. Não se chegou a nenhuma solução extremista: nem à rígida sistematização corporativa do 

Estado Fascista, para a qual não tínhamos – nem temos – estrutura adequada ainda, nem ao radicalismo plebeu 

do Estado Bolchevista, pela eliminação violenta das classes ricas e superiores e pela entrega dos centros de 

força política e administrativa às massas trabalhadoras. Para fazer com que o povo seja presente no Estado, fez 

simplesmente isto, esta coisa simples, racional e prática: por um lado, ampliou-se o quadro da representação 

popular, instituindo-se novas formas, mais significativas e mais compreensivas de representação do povo, como 

sejam a representação sindical, a representação profissional e a representação dos interesses; por outro, 

justamente como campo de exercício destas novas formas de representação abriu-se um largo crédito à técnica 

das autarquias administrativas, às instituições para-estatais e ás organizações corporativas, através das quais o 

povo-massa e o povo-burguesia, o povo que trabalho e o povo que faz trabalhar podem partilhar, diretamente – 

sem necessidade de delegações ou mandatos conferidos a castas políticas – do governo e da administração dos 

negócios públicos.” (VIANNA, 1951, p. 91) 
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profissão, cultura – que reunidas compunham a grande coletividade que era a Nação 

(VIANNA, 1974-B, p. 12). 

 A assimilação das massas no corpo do Estado acabava por fazer um duplo papel de; 

primeiro afastava qualquer ameaça de organização dos trabalhadores e; em segundo lugar, 

amenizava as críticas dos liberais que ainda restavam da Revolução de 32 sobre a ameaça 

comunista no Brasil (SAES, 2007, p. 547). 

  As reformas da educação e da administração
146

 propostas por Campos, por sua vez, 

buscavam a formação de quadros técnicos aptos a ocupar os cargos burocráticos (técnicos) 

que se abria com a proposta de modernização do Estado
147

. Em relação a Educação, 

especialmente a educação superior  - destinada à formação das elites – propunha, já em 1931, 

a diminuição das disciplinas filosóficas e, a substituição por matérias aplicadas
148

 criando 

cursos técnicos e profissionalizantes, centrados em áreas voltadas diretamente à produção 

como engenharia, agronomia e contabilidade (FONSECA, 2003-B, p. 145), servindo como 

exemplo a proposta de reforma do Curso de Direito da Universidade do Brasil, incluindo 

disciplinas como economia política
149

 e introdução ao estudo do direito. 

 Para Francisco CAMPOS (1940-B, p. 127): 

“Fomos surpreendidos pela economia dirigida em lamentável estado 

de penúria quanto ao pessoal technico indispensável a direcção da 

economia nacional. Como dirigir uma economia, sem conhecer as 

                                                           
146

 O principal ponto da modernização administrativa é a criação em 1938 do DASP: “A criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público — DASP, em 1938, bem como de seus órgãos homônimos nos 

estados, os “daspinhos”, vieram no sentido de tentar organizar uma burocracia estatal mais assentada em 

critérios de mérito e competência, sob a égide da ideologia estado-novista de substituir a política pela 

administração. Como frisa Sônia Draibe (1985: p. 83-4), nesses aparelhos estatais começaram a se gestar 

políticas nacionais.” (FONSECA, 2003-B, p. 145) 
147 “Neste sentido pode-se dizer que em uma verdadeira democracia o problema capital é a educação. Só Ella 

torna possível a existência da capacidade e da techina porque devem em uma democracia ser tratados todos os 

problemas, Ou, portanto, a educação forma homens para a democracia ou esta será uma nova forma de 

organização social em que a paixão e os instintos, ou antes, para fallar a linguagem da psychologia animal, os 

reflexos das massas, condicionados por estímulos sabiamente calculados, deem as respostas mais convenientes 

aos interessados daquelles que dispõem dos processos ou da techina, hoje tão aperfeiçoados e poderosos, de 

manipular a opinião.” (CAMPOS, 1940-B, p. 140) 
148 “O ensino não é uma propedeutica intellectual e de uma techina moral É o que accentua o Regulamento. 

Ella visa, sobretudo, antes de tudo, a acquisição de uma techina, de uma techina moral, psycologica e 

intellectual.” (CAMPOS, 1940-B, p. 31) 
149 “A economia política passou a ser collocada no primeiro ano pela intuitiva consideração de que a ordem  

jurídica é, em grande ou na sua porção maior e mais importante, expressão e revestimento da ordem 

econômica. As relações econômicas constituindo como constituem, quase todo o conteúdo ou matéria do direito, 

o facto econômica, passa a ser um pressuposto necessário do facto jurídico. O estudo da economia deve, pois, 

preceder ao estudo do direito, o da ordem economia ao da ordem jurídica, sendo, como são, as categorias 

jurídicas as formas de disciplina e de ordenação da matéria econômica em systemas de relações sancionadas 

pelo direito” (CAMPOS, 1940-B, p. 74) 
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fontes e os processos da sua produção, sem apparelhamento bancário 

e financeiro destinado a regular o rhytmo da produção e da 

distribuição sem uma larga e esclarecida política commercial 

fundada no seguro conhecimento das condições do mercado interno e 

das suas relações dynamicas com o mercado internacional?Dirigir a 

economia nacional, sem uma intensa preparação scientífica e prática 

de um corpo de technicos e de peritos destinados a orientar as 

medidas legislativas e as intervenções do governo, é, evidentemente, 

passar dos mais competentes, que são os produtores, para o 

empirismo e as aventuras officiaes de governo.” 

 Fato curioso é que, embora Campos defendesse a autonomia universitária, esta era 

relativa vez que o Reitor era nomeado pelo Interventor – no Rio de Janeiro era direto pelo 

Presidente da República – ficando a contratação dos docentes feita, a partir de então, por 

concurso público. 

   A ação de Francisco Campos, como ministro, logo se fez presente através de uma série 

de decretos que efetivaram as chamadas Reformas Francisco Campos na educação brasileira. 

O ensino primário era destinado à formação do cidadão e do trabalhador disciplinado, 

integrando o Estado e; o ensino universitário era voltado à formação das elites dirigentes 

(MORAES, 1992, p. 298).  Foram os Decretos: 

1. Decreto n. 19.850, de 11 de abril de 1931, que criou o Conselho Nacional de 

Educação; 2. Decreto n 19.851, da mesma data, que dispôs sobre a organização do ensino 

superior no Brasil e adotou o regime universitário; 3. Decreto n 19.852, também da mesma 

data, que dispôs sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; 4. Decreto n 19.890, 

de 18 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização do ensino secundário; 5. Decreto n 

19.941, de 30 de abril de 1931, que instituiu o ensino religioso como matéria facultativa nas 

escolas públicas do País; 6. Decreto n 20.158, de 30 de junho de 1931, que organizou o ensino 

comercial e regulamentou a profissão de contador; 7. Decreto n 21.241, de 14 de abril de 

1932, que consolidou as disposições sobre a organização do ensino secundário. 

 No que se refere a Administração
150

, esta além de ser modernizada, destacando o 

Estatuto do Funcionário Público
151

 e a exigência de concurso para ingresso na carreira 

                                                           
150 A formação e atuação de corpos técnicos na administração mereceu a atenção de Francisco Campos até 

mesmo na esfera penal, aumentando a pena do homicídio culposo por inobservância de regra técnica. 

Encontramos na Exposição de Motivos do Código Penal de 1941, redigido por CAMPOS (1940-C): “No 

tratamento do homicídio culposo, o projeto atendeu à urgente necessidade de punição mais rigorosa do que a 

constante da lei penal atual, comprovadamente insuficiente. A pena cominada é a de detenção por 1 (um) a 3 

(três) anos, e será especialmente aumentada se o evento "resulta da inobservância de regra técnica de profissão, 

arte, ofício ou atividade", ou quando "o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura 
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pública, a proposta de Campos, era altamente centralizada, sem espaço para os Estados e 

Municípios, os quais, Campos considerava uma aberração a sua autonomia. Para Campos, os 

municípios não poderiam ser considerados entes autônomos, devendo permanecer sob a órbita 

da união, pensamento que justifica todas as suas posições sobre centralização da tributação e 

administração (v.g. DASP
152

). 

“Ora, a autonomia municipal tem sido, como disse, a sua historia, e em 

todas as épocas, em todas as phases dessa historia, o grau de auto-

determinação conferida ao município, o grau de auto-governo conferido ao 

município, teem sido entendido de modo diferente. E nunca, em nenhum 

caso, essa inteligência de autonomia local chegou ao ponto de erigir o 

município, por contradicção em termos que eu não posso comprehender, em 

cellula autônoma de um organismo, como si a cellula pudesse desgravitar-se 

do conjunto para ter uma vida a parte e absolutamente independente da 

serie de coordenações e de synergia das quaes depende a existência do 

organismo.” (CAMPOS, 1940, p. 32) 

  A impossibilidade de autonomia dos municípios
153

 ocorre em decorrência da 

inexistência de autonomia econômica do município, dependendo este, de relações com outros 

municípios, Estados e União. Para que o município fosse autônomo, este deveria possuir uma 

                                                                                                                                                                                     
diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante". Deve notar-se, além disso, que 

entre as penas acessórias (Capítulo V do Título V da Parte Geral), figura a de "incapacidade temporária para 

profissão ou atividade cujo exercício depende de licença, habilitação ou autorização do poder público", quando 

se trate de crime cometido com infração de dever inerente à profissão ou atividade. Com estes dispositivos, o 

projeto visa, principalmente, a condução de automóveis, que constitui, na atualidade, devido a um generalizado 

descaso pelas cautelas técnicas (notadamente quanto à velocidade), uma causa freqüente de eventos lesivos 

contra a pessoa, agravando-se o mal com o procedimento post factum dos motoristas, que, tão-somente com o 

fim egoístico de escapar à prisão em flagrante ou à ação da justiça penal, sistematicamente imprimem maior 

velocidade ao veículo, desinteressando-se por completo da vítima, ainda quando um socorro imediato talvez 

pudesse evitar-lhe a morte.” 
151 “The basic reform of the status of civil servantes (as a matter of facts, the inauguration of na integrated civil 

services in Brazil) was initiated in the constitutional period before 1937 in a comprehensive act passed by 

Congress in 1936. The statue put the federal civil service on a rational footing by classifying the positions 

according to rank and impotance of function, anda setting up general rules for recruitment by entrance 

examination, and for promotion.” (LOEWENSTEIN, 1942, p. 100) 
152 Há que se colocar que o DASP tinha poderes inclusive para revogar atos do interventor, como coloca 

LOEWENSTEIN (1942, p. 63): “Ita has the control – fiscalização, one of the most ubiquitous words Iná 

bureacratized country like Brazil – of all acts of the Interventor, including the budget, revenues and expeditures, 

loans and credits, and general admistration. It reportas on appeals against the Interventor which are submitted 

through the Minister of Justice to the presidente of the republic himself (art. 17 (d) 19-22). By a two-thirds of 

votes the Administrative Departament may suspend a decree or na act of the Interventor pending the presidental 

decision (art. 22).” 
153 A negação de autonomia aos municípios fez parte de outra política de Vargas iniciada logo em 1930 de 

desmontar as estruturas da Primeira República a qual, tinha nos municípios suas mais fortes estruturas – o 

Coronelismo - como bem descrito por Victor NUNES LEAL (2012, p. 94). Os líderes locais controlavam 

(manipulavam) o eleitorado, especialmente no interior, decidindo as eleições conforme os acordos eleitorais, 

estrutura esta que levou a vitória de Júlio Prestes sobre Getúlio Vargas (SKIDMORE, 2010, p. 36). 
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economia própria
154

 e autossustentável. Por tais motivos, Campos defendia que aos 

municípios era destinada somente a autonomia para decisão de questões estritamente locais, 

devendo tanto Estados como a União, intervirem nos demais assuntos, especialmente de 

natureza econômica. Para CAMPOS (1940, p. 41) “O controle financeiro principalmente; o 

controle financeiro, em primeiro lugar, prohibindo as municipalidades contrahir 

empréstimos sem a autorização da legislatura estadual; o controle financeiro, depois, foi 

levado adeante, indo até impor aos municípios certas despesas julgadas necessárias pelo 

Estado.”  

  Sendo os assuntos locais reservados aos municípios de natureza local e, irrelevantes 

para as questões políticas
155

, Campos propõe que os quadros administrativos da 

municipalidade sejam preenchidos exclusivamente por critérios técnicos, afastando os 

elementos de decisão política dos municípios, afastando a existência do Princípio da Simetria 

Constitucional
156

, chegando ainda, Campos, a propor a inexistência de eleições nos 

municípios e a indicação meritocrática do poder central
157

, demonstrando com isso, o 

entendimento pela existência de um modelo de estado unitário
158

, muito embora a 

Constituição dispusesse em contrário. 

                                                           
154 “Ora, Sr. Presidente, a verdade é que não existem interesses que sejam exclusivamente peculiares ao 

município pela simples razão de que os interesses principalmente os de caracter econômico, são formações 

naturaes, sujeitas a influência da situação geral do Estado, e como formações naturaes obedecem a leis 

naturaes de attracção e de combinações, não estando subordinadas as leis artificiaes de localização, pelas 

quaes se constituem os municípios como circunscripções territoriaes. Os intereses que a principio teem, pelo seu 

pouco desenvolvimento, um caracter estrictmente municipal, acabam, pela intensificação econômica ou pela sua 

extensão no espaço, por envolver a responsabilidade do Estado, solicitando a sua tutela e os seus cuidados. Si 

as fronteiras que, mais ou menos arbitrariamente traçamos aos municípios constituem fronteiras econômicas, 

dentro das quaes, como num recinto murado, se circunscrevesse a vida local, só então é que se poderia 

conceber a autonomia municipal ilimitada e intangível, porque a separação administrativa seria apenas uma 

resultante da separação completa de economias: o auto-governo teria como fundamento natural e orgânico uma 

auto-economia.” (CAMPOS, 1940, p. 34) 
155 Influenciando o pensamento de Campos encontramos Alberto TORRES (1914, p. 144). 
156 “É o eterno vezo de argumentar por symetria, estabelecendo, por simples razões de regularidade ou de 

analogia remota e puramente externa, a mesma proporção entre o Estado e o município que a que existe entre a 

União e o Estado, quando os Estados e os municípios não são instituições da mesma ordem, sendo os últimos de 

caracter antes administrativo que político.” (CAMPOS, 1940, p. 71) 
157 “Sendo, como é, o agente executivo municipal um mero agente administrativo, seria ridículo exigir para sua 

investidura os mesmos processos destinados a investidura dos órgãos de carater político ou representativo, 

desnaturando-se, assim, pela exageração do seu caráter político, as instituições municipaes, que visam 

primordial e substancialmente a administração a cujo critério se devam subordinar os critérios de natureza 

política e a cujas exigências deve obedecer a estrutura e organização do governo local, si se quizer, de facto, 

imprimir-lhe a efficiência indispensável e não transformá-lo em simples mechanismo ou trampolim de 

gymnastica eleitoraes.” (CAMPOS, 1940, p. 66) 
158 “O regimen de prefeituras é, portanto, ou vem a ser, necessariamente, apenas uma descentralização do 

controle que o Estado tem exercido até então pelos seus órgãos centraes, isto é, a distância. Instituindo a 

prefeitura, o Estado constitui no próprio município um agente encarregado desse controle e, por conseguinte, 

mais bem apercebido dos elemento necessários para ver quando a administração municipal se acha dentro de 
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“A face propriamente política das instituições municipaes, corresponderá a 

electividade da assembleia municipal. Querer levar mais adeante o critério 

político é desnaturar a função precipuamente administrativa do governo 

local, em que, ao lado de um órgão representativo, deve existir um órgão de 

natureza technica destinado a defender contra o assalto dos partidos os 

interesses da comunhão local. Como órgão technico, o executivo deve 

organizar-se independentemente do critério de representação política, pois 

que senão concebe a competência technica sujeita a lei de maioria, cuja 

idoneidade só se pode reconhecer no domínio pura ou especificamente 

político. O defeito na organização das nossas instituições locaes se encontra 

exactamente no exclusivo predomínio do critério político, na composição do 

governo municipal, cuja função predominante deve ser – e é este o seu 

motivo primordial – a administração dos interesses locaes e não a 

representação das opiniões, pois, que estas encontram os seus órgãos de 

expressão nas instituições políticas estaduaes e federaes.” (CAMPOS, 1940, 

p. 63) 

  Francisco Campos buscou ainda reformar todo o sistema legislativo, revisando todos 

os códigos, não só pela unificação processual decorrente da reforma da Justiça, mas de todo o 

direito material a fim de permitir uma maior intervenção do Estado nas questões pessoais, 

consolidando assim o novo regime. Houve sucesso nas reformar dos Códigos de Processo 

Civil (Decreto-Lei 1.608/39) e Penal (Decreto-Lei 3.689/41) e, do Código Penal (Decreto-Lei 

2.848/40), desprezando-se aqui a CLT que pouca interferência sofreu de Campos, mas, se 

situa neste contexto de reforma e unificação da legislação infraconstitucional.  

 Esta reforma dos Códigos imprimida por Campos encontra-se dentro do contexto de 

reforma e modernização administrativa, fato que podemos constatar na Exposição de Motivos 

do Código de Processo Civil de 1939
159

: 

                                                                                                                                                                                     
seus poderes, ou quando ella controverte com os poderes ou com os interesses do Estado. A autonomia 

mnicipal, também, Sr. Presidente, não é absolutamente um conceito essencial ao regimen federativo. Pelo 

contrário. A autonomia municipal é, antes, essencialmente no regime unitário e a razão é simples: é porque no 

regimen unitário, o Estado cioso de suas prerrogativas e do poder que se acha e do poder que se acha 

concentrado ou absorvidos nos seus órgãos centraes, procura extinguir os movimentos ou as reivindicações 

destinadas a desconcentração da autoridade política, fazendo a descentralização administrativa: 

descentralizada, pois, a administração para não desconcentrar o poder público.” (CAMPOS, 1940, p. 142) 
159

 Campos inicia a chamada fase de publicização do Direito Processual, a qual, consiste em tornar os 

mecanismos processuais mais acessíveis ao público em geral, impondo ainda, a autoridade do Estado sobre os 

rumos dos processos que antes, ficava confiada somente às partes. Para CAMPOS (1939): “À concepção 

duelística do processo haveria de substituir-se a concepção autoritária do processo. À concepção do processo 

como instrumento de luta entre particulares, haveria de substituir-se a concepção do processo como instrumento 

de investigação da verdade e de distribuição da justiça. Essa reforma do processo, destinada a pôr sob a guarda 

do Estado a administração da justiça, subtraindo-a à discreção dos interessados, tem um sentido altamente 

popular. Nenhum ramo da ciência jurídica se havia tornado tão hermético como o processo; dos complicados 

lances em que se esmeravam os malabaristas da vida forense, o povo deixara há muito de perceber as razões do 

fracasso ou do êxito. A ordem judiciária tornara-se inacessível à compreensão popular, e com isto se obliterava 

uma das finalidades mais altas do Direito, que é introduzir e manter a segurança nas relações sociais. Seguro 
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“Este documento legislativo já era uma imposição da lei constitucional de 

34, e continuou a sê-lo da Constituição de 37. Era, porém, sobretudo, uma 

imposição de alcance e de sentido mais profundos: de um lado, a nova 

ordem política reclamava um instrumento mais popular e mais eficiente 

para distribuição da justiça; de outro, a própria ciência do processo, 

modernizada em inúmeros países pela legislação e pela doutrina, exigia que 

se atualizasse o confuso e obsoleto corpo de normas que, variando de 

Estado para Estado, regia a aplicação da lei entre nós. Já se tem observado 

que o processo não acompanhou, em nosso país, o desenvolvimento dos 

outros ramos do Direito. O atraso em que se achavam as nossas leis 

judiciárias refletia-se sobre o trabalho dos estudiosos, e, enquanto por toda 

parte as construções teóricas mais sagazes, e por vezes mais ousadas, 

faziam da ciência do processo um campo de intensa renovação, a doutrina 

nacional retardava-se no repisar de praxes, fórmulas e máximas de que 

fugira o sentido e de que já não podíamos recolher a lição. O processo era 

mais uma congerie de regras, de formalidades e de minúcias rituais e 

técnicas a que não se imprimira nenhum espírito de sistema e, peior, a que 

não mais animava o largo pensamento de tornar eficaz o instrumento de 

efetivação do direito. Incapaz de colimar o seu objetivo técnico, que é o de 

tornar precisa em cada caso a vontade da lei, e de assim tutelar os direitos 

que os particulares deduzem em juízo, o processo decaíra da sua dignidade 

de meio revelador do direito e tornara-se uma arma do litigante, um meio de 

protelação das situações ilegítimas, e os seus benefícios eram maiores para 

quem lesa o direito alheio do que para quem acorre em defesa  do próprio. 

Pode-se dizer, porém, que não foi de caráter meramente técnico a crise do 

nosso Direito Judiciário. As profundas transformações operadas em todos 

os campos da atividade humana, particularmente as transformações sociais 

e políticas, concorreram para manifestar a extensão dessa crise, pois 

levaram os benefícios da ordem jurídica a terrenos que a velha aparelhagem 

judiciária não estava capacitada para alcançar. O processo em vigor, 

formalista e bisantino, era apenas um instrumento das classes privilegiadas, 

que tinham lazer e recursos suficientes para acompanhar os jogos e as 

cerimônias da justiça, complicados nas suas regras, artificiosos na sua 

composição e, sobretudo, demorados nos seus desenlaces. As 

transformações políticas que entre nós se cumpriram abrem entretanto o 

gozo dos instrumentos de governo a uma imensa massa humana, que antes 

não participava deles senão indireta e escassamente, e assim impõem um 

novo regime à administração da justiça. Antes, esta podia ser assimilada a 

certos serviços públicos, destinados ao uso de alguns, e em relação aos 

quais pode o Estado revelar menos vigilância, deixando aos interessados o 

                                                                                                                                                                                     
embora de seu direito, ninguém afrontava sem receio os azares imperscrutáveis de uma lide. Deixado à mercê 

de si próprio e do adversário, o homem via no juízo uma ordália, de que só o acaso ou a habilidade o faria sair 

vencedor. Nesse sentido, o novo processo é eminentemente popular. Pondo a verdade processual não mais 

apenas a cargo das partes, mas confiando numa certa medida ao juiz a liberdade de indagar dela, rompendo 

com o formalismo, as ficções e presunções que o chamado “princípio dispositivo”, de “controvérsia” ou 

“contradição”, introduzira no processo, o novo Código procura restituir ao público a confiança na Justiça e 

restaurar um dos valores primordiais da ordem jurídica, que é a segurança nas relações sociais reguladas pela 

lei. Noutro sentido ainda, podemos falar do cunho popular do novo processo; ele é um instrumento de defesa 

dos fracos, a quem a luta judiciária nos quadros do processo anterior singularmente desfavorecia.” 
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cuidado de melhorá-los. Em tal atmosfera o processo poderia continuar a 

ser um conjunto de regras destinadas a orientar a luta judiciária entre 

particulares, que delas se serviriam à mercê do seu interesse ou dos seus 

caprichos. É ainda a concepção duelística do processo judiciário, em que o 

Estado faz apenas ato de presença, desinteressando-se do resultado e dos 

processes pelos quais foi obtido. A transformação social elevou, porém, a 

Justiça à categoria de um bem geral, e isso não apenas no sentido de que 

ela se acha à disposição de todos, mas no de que a comunidade inteira está 

interessada na sua boa distribuição, a ponto de tomar sobre si mesma, 

através dos seus órgãos de governo, o encargo de torná-la segura, pronta e 

acessível a cada um. Responsável pelos bens públicos, o Estado não poderá 

deixar de responder pelo maior deles, que é precisamente a Justiça. Na sua 

organização e no seu processo, não poderia deixar de imprimir os traços da 

sua autoridade.” (CAMPOS, 1939)  

  A única derrota de Campos ocorreu com o Código Civil, porém, neste ponto, a derrota 

foi parcial pois, Campos logrou êxito em criar a Lei de Introdução ao Código Civil que, 

buscava relativizar através da interpretação, a natureza liberal do Código Civil de 1916 que 

expressa a concepção da Primeira República.  

 Porém Francisco Campos obteve sucessos parciais ao criar a lei de sociedade por 

ações (1940) e a lei de falência (1941), reforçando assim, sua natureza liberal nas questões de 

ordem econômica. 

 A fim de controlar o Código Civil, que para Francisco Campos, representava o 

formalismo liberal que combatia, afastando a intervenção estatal, o jurista mineiro traz na Lei 

de Introdução ao Código Civil que o direito será aplicado segundo seus “fins sociais” (art. 

5º)
160

.  

 No campo dos direitos sociais
161

, especialmente os trabalhistas, a contribuição tanto de 

Getúlio como de Campos, foram enormes, não só pela inclusão dos direitos sociais na 

Constituição de 1934, mas também pela sua efetivação através da legislação 

infraconstitucional que criou todo o modelo protetivo em vigor até hoje, especialmente a 

criação do Salário Mínimo em 1939. 

                                                           
160

 “Portanto, da mesma forma que seria necessário preencher as lacunas de um Código Civil de 1916, que 

havia marginalizado a questão social, seria preciso conceber nova lei de interpretação judicial compatível com 

os “novos tempos”. O artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) de 1942 teria esse papel, 

determinando que a finalidade da adjudicação judicial fosse atender os “fins sociais” da lei.” (GARCIA 

NETO, 2010, p. 225) 
161 Além das alterações no Direito interno, Campos ao assumir a Comissão Interamericana de Juristas propôs a 

codificação do Direito Internacional (CAMPOS, 1950, p. 63) demonstrando sua natureza positivista. 
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 No campo trabalhista é notória a criação da CLT – Consolidação das Leis trabalhista 

que, em 1943 consolida toda a legislação sobre direito do trabalho construída por Vargas.  

 A questão trabalhista, assim como a econômica, parte da premissa da incapacidade das 

forças sociais em se auto-organizarem (ARAÚJO, 2002, p. 35), devendo o Estado incorporar 

e organizar tais forças. 

 A ideia primordial de Campos em relação ao Direito do Trabalho era o de controle 

social das massas trabalhadoras e não de criar instrumentos de autonomia destas classes 

sociais, tanto é que Francisco Campos criminaliza os atos contra a organização do trabalho em 

seu Código Penal de 1940, entende que, o trabalho é parte do organismo social e por isso deve 

ser protegido penalmente
162

: 

 A criação da Justiça do Trabalho, inicialmente na esfera administrativa, também 

demonstra a natureza centralizadora do governo Vargas, que, baseado na visão de Chico 

Campos sobre o Poder Judiciário (instituição liberal e ultrapassada) trazendo para dentro do 

executivo a solução dos conflitos
163

 formando um grande aparato burocrático para tanto.  

                                                           
162

 “A greve e o lockout (isto é, a paralisação ou suspensão arbitrária do trabalho pelos operários ou patrões) 

foram declarados "recursos anti-sociais, nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores 

interesses da produção nacional". Já não é admissível uma liberdade do trabalho entendida como liberdade de 

iniciativa de uns sem outro limite que igual liberdade de iniciativa de outros. A proteção jurídica já não é 

concedida à liberdade do trabalho, propriamente, mas à organização do trabalho, inspirada não somente na 

defesa e no ajustamento dos direitos e interesses individuais em jogo, mas também, e principalmente, no sentido 

superior do bem comum de todos. Atentatória, ou não, da liberdade individual, toda ação perturbadora da 

ordem jurídica, no que concerne ao trabalho, é ilícita e está sujeita a sanções repressivas, sejam de direito 

administrativo, sejam de direito penal. Daí, o novo critério adotado pelo projeto, isto é, a trasladação dos 

crimes contra o trabalho, do setor dos crimes contra a liberdade individual para uma classe autônoma, sob a já 

referida rubrica. Não foram, porém, trazidos para o campo do ilícito penal todos os fatos contrários à 

organização do trabalho: são incriminados, de regra, somente aqueles que se fazem acompanhar da violência 

ou da fraude. Se falta qualquer desse elementos, não passará o fato, salvo poucas exceções, de ilícito 

administrativo. É o ponto de vista já fixado em recente legislação trabalhista. Assim, incidirão em sanção penal 

o cerceamento do trabalho pela força ou intimidação (artigo 197, I), a coação para o fim de greve ou de lockout 

(artigo 197, II), a boicotagem violenta (artigo 198), o atentado violento contra a liberdade de associação 

profissional (artigo 199), a greve seguida de violência contra a pessoa ou contra a coisa (artigo 200), a invasão 

e arbitrária posse de estabelecimento de trabalho (artigo 202, 1ª parte), a sabotagem (artigo 202, in fine), a 

frustração, mediante violência ou fraude, de direitos assegurados por lei trabalhista ou de nacionalização do 

trabalho (artigos 203 e 204). Os demais crimes contra o trabalho, previstos no projeto, dispensam o elemento 

violência ou fraude (artigos 201, 205, 206, 207), mas explica-se a exceção: é que eles, ou atentam 

imediatamente contra o interesse público, ou imediatamente ocasionam uma grave perturbação da ordem 

econômica. É de notar-se que a suspensão ou abandono coletivo de obra pública ou serviço de interesse coletivo 

somente constituirá o crime previsto no artigo 201 quando praticado por "motivos pertinentes às condições do 

trabalho", pois, de outro modo, o fato importará o crime definido no artigo 18 da Lei de Segurança, que 

continua em pleno vigor.” (CAMPOS, 1940-C) 
163 Os conflitos individuais com a Administração Pública também foram trazidos para dentro do Estado através 

da atuação da Secretaria da Presidência da República. A população em geral, encontrou neste órgão, o canal de 

diálogo direto com a Presidência da República, apresentando ao órgão, suas reivindicações individuais que eram 

acolhidas ou não com fundamento técnico-jurídico. Para FERREIRA (2008, p. 164) “Apesar das dificuldades 
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  No tocante a legislação infraconstitucional trabalhista deve-se destacar a 

nacionalização da mão-de-obra já em dezembro de 1930, a criação da Carteira de Trabalho, a 

regulamentação do trabalho da mulher, jornada de trabalho, salário mínimo, acidentes de 

trabalho e moléstias profissionais, merecendo destaque a lei Eloy Chaves (Lei 62/35), 

considera a base da futura CLT.  

 Estas leis e decretos criados por Campos na sua passagem pelo Governo demonstra 

que este acreditava que a realidade social poderia ser modificada pela via jurídica (influência 

positivista). Especialmente os conflitos sociais - que são no fundo conflitos de classe – seriam 

resolvidos por um “novo direito” seguro e eficaz (FONSECA, 1989, p. 226), adjetivos, que a 

ordem jurídica liberal não mais propiciava. 

 Esta nova ordem jurídica trazida por Francisco Campos se baseava na regulação da 

estratificação social e não em um conjunto de valores codificados (DUTRA, 2012, p. 292), 

muito embora Campos fizesse todo um discurso retórico
164

 sobre a valorização do trabalho 

como elemento de ordem, progresso e estabilidade política (DUTRA, 2012, p. 265). 

 Ainda no plano social há que se destacar a criação de uma série de institutos de 

previdência sobre os quais o Estado tinha ingerência administrativa. Cada instituto de 

previdência representava um setor econômico, tais como IAPM, IAPC, IAPB, IAPI, IAPEE, 

IPASE, dentre outros.  

 Toda a legislação que “incluía” os trabalhadores significava o controle das massas 

(forças produtivas) adaptando-as a uma proposta de reforma da sociedade que pretendia dar 

continuidade às instituições vigentes, em especial a economia liberal. Não foi proposto por 

Francisco Campos um modelo paternalista-autoritário, como defendido por Bolívar 

LAMOUNIER (2006, p. 395) em seu estudo sobre a formação do pensamento autoritário no 

Brasil. Lamounier afirma que a proposta de Campos absorvia no Estado toda a realidade 

social, eliminando qualquer forma de conflito diante desta unidade institucional, o que 

                                                                                                                                                                                     
que enfrentavam em suas vidas – escassez de empregos, baixos salários, famílias numerosas, entre outras -, os 

trabalhadores brasileiros não se mostravam indiferentes ao discurso estatal, que os reconhecia politicamente, e 

aos ganhos materiais propiciados pelo Estado pós-1930. Ao escreverem ao presidente da República, os 

populares, por um lado, reconheciam os benefícios, mas, por outro, implementavam a estratégia de lutar dentro 

do sistema político, aproveitando as diversas oportunidades que se abriam – entre elas, a de canalizar suas 

demandas e reivindicações pela Secretaria da Presidência da República. Além disso, para os trabalhadores, a 

ideia de justiça estava intrinsecamente vinculada à possibilidade de serem ouvidos pelo aparelho de Estado – 

processo que se tornou viável, entre outras situações, com a atuação da SPR.”    
164 “O homem surgiu no dia em que passou da economia paradisíaca ou da plenitude gratuita dos bens para a 

economia do esforço e do trabalho, para o domínio da liberdade, da criação, da história, dos acontecimentos, 

da decisão e da vontade.” (CAMPOS, 1937, p. 16)  
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poderia levar no extremo, a própria eliminação do Estado (LAMOUNIER, 2006, p. 398) eu 

perderia sua finalidade de regular o conflito. 

 A estruturação do Estado pelo que fora exposto pretende submeter os direitos 

individuais aos direitos sociais, exercidos dentro de cada um dos vários setores econômicos da 

sociedade, mas sem a incorporação das forças produtivas (trabalhadoras e empresariais) 

dentro do Estado. Não há na proposta de Campos incorporação plena e sim eliminação de 

conflitos.  Eventual conflito na distribuição dos direitos sociais seria resolvido dentro do 

próprio Estado e, imposta tal decisão à coletividade, estabelecendo o que se chama de 

democracia social, o que permitiu a inclusão dos antes “indivíduos” agora como “cidadãos” 

de uma nova esfera pública
165

, superando o artificialismo político do liberalismo (GOMES, 

2008, p. 92). 

 Isto porque, a lógica da Constituição de 1937 era o Poder, não existindo liberdade, 

especialmente a do indivíduo, questão que retornou ao centro da Constituição de 1946, razão 

pela qual, a legislação “racionalizadora” submetia não só a administração pública, mas os 

indivíduos ao Estado (poder).  

  Em parecer de 1947 sobre a constitucionalidade das leis anteriores à Constituição de 

1946, Campos compara o centro de decisão das Constituições de 1937 e 1946 ficando 

explícita sua posição sobre a Constituição do Estado Novo: 

“O que caracteriza o sistema da Constituição anterior era que o Poder 

constituía o centro de gravidade de toda matéria Constitucional. Em torno 

do Poder, ou tendo o Poder como polo, é que fôra planificada a estrutura do 

sistema constitucional de 1937. Ora, contra este sistema é que mobilizara a 

opinião nacional; contra ele, contra o seu espírito, contra a ideologia, que 

deveria servir de núcleo à nova planificação constitucional. (...) Se esta 

planificara a matéria constitucional em torno do Poder, a de 1946 tomou 

como ponto de referência ou para eixo de sua planificação o que, nas 

relações de tensão que constituem a substância da realidade política, se 

opõe ao Poder, ou assume para com este a atitude de oposição ou de 

                                                           
165

 “A racionalidade administrativa do governo Vargas, e do Estado Novo em particular, deve ser compreendida 

a partir da leitura que seus principais quadros faziam a respeito do papel a ser desempenhado em uma 

sociedade moderna por representantes e representados. A relação entre alcances e limites dos direitos 

individuais e dos direitos coletivos. Para os arquitetos do Estado Novo estava se consolidando o país uma nova 

forma de democracia, a democracia social, onde os direitos dos indivíduos, prevalecentes em uma ordem 

liberal, estariam constrangidos pelos direitos coletivos. O cidadão nesse novo modelo de organização do Estado 

era identificado através de seu trabalho e da posse de direitos sociais e não mais por sua condição de indivíduo 

e posse dos direitos civis ou políticos. Assim, no Estado Novo, “os direitos do trabalho tornaram-se o centro 

definidor da cidadania no Brasil”. A estrutura vertical do sindicalismo brasileiro, onde o Estado, através do 

Ministério do Trabalho, estava posto na ponta da pirâmide, obedecia a esse preceito.” (MARTINHO, 2008, p. 

62) 
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protesto, reivindicando para si a função de controlar o Poder, ao invés de se 

ele controlado.” (CAMPOS, 1947, p. 72) 

  Este parecer de Francisco Campos, comentando a Constituição de 1946, momento no 

qual já se encontrava fora do Governo – Dutra no caso – demonstra toda a coerência teórica 

de Campos ao tratar o papel da Constituição na construção da sociedade e governo autoritário 

do qual participou. Campos demonstra neste parecer que a função do Direito Constitucional é 

organizar a estrutura da sociedade ao redor do Poder central, que seria um poder real
166

 e não 

algo meramente formal como acontecia com a Constituição liberal de 1891, justificando 

juridicamente o autoritarismo do Estado Novo e ajudando a implementar o pensamento 

autoritário no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
166 “Esta lhe delegou autoridade de racionalizar e planificar com eficácia normativa, ou de organizar em 

cosmos jurídico, não só as tradições e os costumes, como os ideais, ou as ideologias mediante as quais as 

correntes da opinião pública procuram alterar o estado de equilíbrio próprio das tradições e dos costumes, 

introduzindo nele o elemento dinâmico, de cuja presença resulta o processo de evolução ou de transformação 

das instituições políticas, econômicas, jurídicas e culturais” (CAMPOS, 1947, p. 08) 
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CAPÍTULO III - CONJUNTURA ECONÔMICA DA ALEMANHA  

 

 A economia alemã, historicamente, se desenvolveu de forma desigual, com 

determinados territórios avançando mais rapidamente que os outros, especialmente no setor 

agrícola. Com o fim de todos os laços com o feudalismo, criou-se na Alemanha um “espírito 

industrial” de natureza liberal que acabou por buscar afastar o Estado da intervenção direta na 

economia o que, permitiu a concentração econômica e a existência de um livre já nos períodos 

iniciais da formação industrial (BÖHME, 1978, p. 23).   

 A construção da economia alemã é composta de algumas contradições que advém do 

período de Bismark (governo de 1871-1890). Este moderniza a economia alemã, retirando 

vários obstáculos è liberdade de comércio (KITCHEN, 2013, p. 184), porém, obtendo uma 

unidade nacional com procedimentos antiliberais. Com o fim do governo Bismark, há um 

entusiasmo momentâneo de Guilherme II por ser reconhecido como uma “kaiser social” 

(KITCHEN, 2013, p. 235), adotando medidas que favoreciam os trabalhadores, questão esta 

que acaba por vincular todas as políticas econômicas posteriores, influenciando especialmente 

a República de Weimar. 

  A conjuntura da economia alemã no período nazista (1933-1945) é precedida dos 

problemas econômicos advindos da derrota na Primeira Guerra Mundial, especialmente a 

hiperinflação gerada pelo desequilíbrio econômico, causada em grande parte pelas 

indenizações – na ordem de 21 bilhões de libras esterlinas pagas aos países vencedores da 

guerra, consumindo 80% dos valores das exportações alemães (COUTO, HACKL, 2007, p. 

315), valores que, afrontavam todas as regras de direito internacional então vigentes 

(SCHACHT, 1931, p. 16). O resultado da Conferência de Paris ficou exposto no Tratado de 

Versalhes, assinado pelos aliados e pelos representantes alemães em 28 de junho de 1919. O 

tratado causava sérios danos econômicos à Alemanha e, pode-se dizer, sem receio, que o seu 

resultado, altamente desfavorável e humilhante para a Alemanha
167

, abriria o caminho para a 

Segunda Guerra, criando um clima de “guerra fria” entre a Alemanha e os aliados até o início 

da Segunda Guerra (BALDERSTON, 2002, p. 10). 

                                                           
167 Há que se referir aqui à obra de John Maynard KEYNES (2002) que de certa forma previu tais 

acontecimentos. 
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 O Tratado de Versalhes impôs sérias medidas de reparação de guerra. Os danos físicos 

sofridos pela Alemanha e, a desestruturação de sua organização sócio econômica, levaram o 

país a remodelar
168

 sua economia e repensar o papel do Estado no direcionamento da 

economia. Estas medidas implicaram na formação de um Estado pré-keynesiano, isto é, um 

Estado que organizava a economia através da planificação da força de trabalho, direcionando 

a mão de obra para setores de grande empregabilidade. (OVERY, 1996, p. 08). 

 Adotando a divisão temporal das consequências econômicas do Tratado de Versalhes, 

proposta por Theo BALDERSTON (2002, p. 34) temos que a economia alemã pós I Guerra 

Mundial se desenvolve tem três etapas: “inflation: 1918-1923; normalisation: 1923-1928/9; 

depression: 1928/9-1933”. 

 Em relação a primeira etapa, não bastassem os valores demasiadamente altos impostos 

à Alemanha, surgiu outro problema que foi a recusa dos pagamentos em moeda alemã, 

implicando na necessidade de que as reparações de guerra fossem pagas em ouro ou 

mercadorias, sendo que, para tanto, era necessário o aumento das importações – questão 

agravada pela diminuição do território alemão no qual se produziam produtos estratégicos 

(BALDERSTON, 2002, p. 12) - dos países europeus das mercadorias alemãs o que, contribui 

para a desvalorização do marco alemão perante o dólar que passou a ser o parâmetro da 

flutuação cambial na Alemanha, estimulando “o aumento do débito flutuante e da emissão de 

notas, e a torrente de cédulas notas que eram emitidas ininterruptamente pelo Reichsbank foi, 

por sua vez, a causa de uma posterior desvalorização da taxa de câmbio.” (BRESCIANI-

TURRONI, 1989, p. 11)  .  

  A inflação, porém, beneficiou indiretamente a economia industrial alemã, na medida 

em que, devido à inflação, as famílias consumiam imediatamente os salários assim que o 

recebiam, buscando evitar as perdas inflacionárias, levando a consequência que a massa 

salarial era consumida e não poupada (BALDERSTON, 2002, p. 30). Tal fato, foi 

acompanhado pela indústria alemã que, investia seu lucro no aumento da produção, fato que, 

praticamente eliminou o desemprego em 1922 (COUTO e HACKL, 2007, p. 317). Estes 

benefícios foram de todos os setores econômicos e, se alteravam com o passar do tempo, 

                                                           
168 “Germany had not been able to make good the loss of 74.5% of its iron ore supplies, 68.1% of its zinc ore, 

26% of it coal production, its potash monopoly, its navy and a large part of its mercantile marine. Despite 

feverish activity and a high level of exports, the loss of patents, foreign capital investments and the 

transformation of the Alsace textile industry into one of its most bitter competitors, proved too much.”(BÖHME, 

1978, p. 106) 
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porém, o maior de todos os beneficiados foram os grandes empresários que obtiveram sucesso 

em absorver ou criar novas fábricas
169

, integradas às necessidade da economia alemã. 

 Entretanto, também em 1922, a crise da inflação aumenta especialmente devido a 

suspensão pela Alemanha do pagamento das indenizações de guerra, que leva, em janeiro de 

1923, à ocupação do Vale do Rio Ruhr pela França e Bélgica. A região do Ruhr, rica em 

carvão, gerou uma resistência pacífica da Alemanha em relação aos seus ocupantes, isto é, a 

Alemanha passou a pagar as fábricas desta região para nada produzirem, sendo que, para isso, 

emitiu papel-moeda , suprindo a queda na arrecadação de tributos
 
(BALDERSTON, 2002, P. 

41), ampliando o processo de inflação. Tal emissão de papel-moeda desencadeou um ciclo 

inflacionário que se tornou estrutural - o marco-alemão deixou de ser meio de pagamento 

sendo substituído por outras moedas – e, o desemprego passou de 250 mil desempregados em 

setembro de 1923 para 1,5 milhões dois meses depois (COUTO e HACKL, 2007, p. 319). 

 Somado a isto, a Alemanha não conseguia estruturar seu sistema tributário logo após o 

fim da I Guerra Mundial. Diversos são os motivos que vão da incapacidade de organizar o 

sistema burocrático de arrecadação, a resistência organizada dos detentores do poder 

econômico e, o argumento da injustiça do pagamento do tributo para pagamento das 

reparações de guerra que, levava à sonegação fiscal (MAZZUCCHELLI, 2009, p. 152). 

 A saída encontrada foi uma grande reforma monetária, com a criação de uma moeda 

de transição, que funcionou com um indexador do marco-alemão
170

. O passo seguinte na 

                                                           
169 “O fato de a maioria das pessoas se beneficiarem com a inflação serem especuladores, ao invés de 

produtores, implicou uma acentuada distinção entre o novo rico e aqueles que já eram ricos. Os típicos capitães 

das grandes indústrias alemães, nos dias que antecederam a guerra, construíram suas fortunas dedicando-se ao 

desenvolvimento de um determinado empreendimento. É verdade que a firma original estaria continuamente 

ampliando seu campo ao absorver novas fábricas. Mas o desenvolvimento era natural e harmonioso. A nova 

fábrica seria integrada à antiga e toda firma formaria um “organismo” econômico. O desenvolvimento das 

firmas Thysen, Krupp, A.E.G., etc., era típico.” (BRESCIANI-TURRONI, 1989, p. 137) 
170

 “Depois de calorosos debates no parlamento alemão entre a esquerda e a direita, chegou-se à conclusão de 

que o plano teria a introdução de uma nova moeda chamada de rentenmark, idéia formulada originalmente pelo 

professor e deputado Karl Helfferich (com o nome de roggenmark, ou seja, marco-centeio). A nova moeda teria 

como garantia a hipoteca dos bens imobiliários alemães, de forma que o rentenmark pudesse ser trocado por 

uma cédula hipotecária de igual valor a qualquer momento. A emissão seria efetuada pelo Rentenbank, que 

seria, em teoria, um banco de emissão independente do Reichsbank, cabendo, porém, a este último o 

gerenciamento pela distribuição da moeda, assim como a realização de empréstimos em rentenmark. No dia 15 

de novembro de 1923, foi instituída oficialmente a reforma monetária no país com a introdução do rentenmark, 

sob o comando de Schacht. Como num passe de mágica, a hiperinflação terminou. O sucesso não esperado da 

reforma foi considerado milagroso: “o milagre do rentenmark”. A impressão das notas de rentenmark levou 

cerca de um mês para ficar pronta. Assim, no início, o rentenmark funcionou apenas como um indexador. Para 

Schacht, a aceitação da nova moeda pelo povo foi extraordinária. A demanda foi muito alta, sendo que filas se 

formavam para a aquisição do rentenmark, principalmente pelo fato de sua indexação ao dólar (Franco, 1995; 

Schacht, 1978, 1999). O segundo passo para o sucesso da estabilização foi o congelamento da taxa de câmbio, 

em 20 de novembro de 1923, dia histórico da estabilização monetária alemã. Nesse dia, 1 dólar alcançou a 
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Alemanha foi a criação de um banco de desenvolvimento, o Golddiskontbank, o qual, foi um 

dos itens integrantes do Plano Dawes
171

 que veio a rever vários ponto do Tratado de Versalhes 

e, permitiu a estabilização econômica da Alemanha
172

 e, um forte crescimento a partir de 

1924.  

 Tal situação levou ao fato de que a Alemanha passou a pagar as reparações de guerra 

com o dinheiro emprestado, principalmente dos ingleses, o que gerou uma nova conferência, 

em fevereiro de 1929 na qual, os alemães conseguiram a criação de um banco internacional 

destinado ao financiamento da industrialização dos países em desenvolvimento através da 

compra de equipamentos alemães. Esta conferência ficou conhecida como Conferência 

Young, a qual, também teve por resultado, a pequena diminuição do valor das reparações de 

guerra, bem como devolvia algumas regiões ocupadas à Alemanha. 

 Entretanto, a Conferência Young não obteve sucesso na recuperação da economia 

alemã, cuja situação foi agravada com a crise norte-americana de 1929. Considerando que 

grande parte dos depósitos nos bancos alemães era de estrangeiros, estes ao longo do ano de 

1930 foram retirando seus depósitos, gerando uma crise de insolvência bancária na Alemanha 

em 1931 (OVERY, 1996, p. 14) e, os empréstimos estrangeiros foram inadimplidos. Com a 

posterior desvalorização das demais moedas europeias a crise passa a atingir as exportações 

das empresas alemãs levando a uma onda de falências, levando, diante deste quadro de 

insatisfações, o Partido Nacional Socialista ao poder
173

. 

                                                                                                                                                                                     
cotação de 4,2 trilhões de marcos, e 1 rentenmark foi cotado a 1 trilhão de marcos. Dessa forma, 1 rentenmark 

seria igual a 4,2 dólares.” (COUTO e HACKL, 2007, p. 320) 
171

 “O Plano Dawes foi assinado por ambas as partes em agosto de 1924, porém o total das reparações não foi 

fixado. O relatório final do Plano tinha os seguintes pontos principais: a) reforma monetária para estabilizar o 

marco (já realizada por Schacht); b) criação de novos impostos, para sanear o déficit público; c) revisão dos 

valores das reparações (o montante a ser pago anualmente seria de 1 bilhão de marcos-ouro nos quatro 

primeiros anos, e depois 2,5 bilhões pelos anos seguintes); d) empréstimos oferecidos pelos Estados Unidos; e) 

a França retiraria parte de suas tropas da Alemanha; f) reestruturação do Reichsbank, com a introdução de um 

grêmio fiscalizador (Schacht, 1999; Bubholz e Dasista, 2002).” (COUTO, HACKL, 2007, p. 314) 
172 “Under the Dawes Plan the total amount of Germany´s obligations is not fixed. The amount as well as the 

duration of payment under the Dawes Plan is quite uncertain because of internal payments te accumulation of 

funds is limited under the Dawes Plan.” (SCHACHT, 1931, p. 69) 
173

 “Em meados de junho de 1932, o desemprego chegava à casa de 6 milhões de trabalhadores, cerca de 40% 

da força de trabalho alemã. As eleições de julho levaram o Partido Nacional-Socialista Alemão a se tornar o 

maior partido do parlamento alemão. Seu líder era o austríaco Adolf Hitler (1889-1945). Em janeiro de 1933, 

na iminência de Hitler se tornar chanceler, o cargo foi oferecido a várias personalidades alemãs, inclusive a 

Schacht, que o recusou. No final do mês, sem alternativa, dada a força política obtida nas urnas, o presidente 

alemão, Sr. Hindenburg, nomeia Hitler como novo chanceler.” (COUTO e HACKL, 2007, p. 330) 
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  Neste interregno ainda há a crise da bolsa de Nova York em outubro de 1929, sendo a 

Alemanha o país mais atingido pela crise, tanto no aumento do desemprego como em relação 

a queda de produção da indústria. 

  Schacht, neste contexto econômico
174

 – economista alemão mais influente na década 

de 20 - é reconduzido à presidência do Banco Central Alemão (Reichsbank) com a missão de 

utilizar o banco no combate ao desemprego, que se tornou um dos objetivos principais de 

Hitler (MAZZUCCHELLI, 2009, p. 278). A primeira ação de Schacht
175

, beira a genialidade 

ou a loucura. Schacht, diante do descrédito do governo alemão em emitir títulos públicos, 

criou os “Saques Mefo”, títulos privados de uma grande corporação decorrente da fusão das 

quatros maiores empresas metalúrgicas da Alemanha (Siemens, Gutehoffnungshütte, Krupp e 

Rheinmetall). Estes títulos por sua vez, poderiam ser descontados diretamente no Reichsbank. 

Como a rentabilidade dos títulos era alta, os credores optavam por não descontá-los, fazendo 

com que o governo alemão ficasse com dinheiro em caixa, o que foi utilizado no rearmamento 

e obras públicas (COUTO e HACKL, 2007, p. 331).  

  Neste período criou-se uma política de comércio internacional bilateral e diversos 

países, com intuito de suprir a carência de alimentos do país. Este plano, denominado “Novo 

Plano
176

” se baseava em trocas bilaterais, de produtos alemães por alimentos, sendo que tais 

                                                           
174 “En efecto, Alemania atravesó una crise de una gravedad excepcional. Habia cuenta de la importancia 

relativa del aparato industrial alemán y de la pésima situación de sus finanzas, se puede afirmar que Alemania 

fue el país que en mayor medida padeció los efectos de la gran crisis económica del año 1929. Con base 1929 

igual a 100, vemos que la producción industrial se hunde a 55 en 1932; el retroceso es particularmente grave 

para al producción de bienes de invérsion, cuyo índice cayó a 34 (frente a 100 en 1929). La producción de 

hierro (índice 30 em 1923) y la del acero (índice 35), se vem particularmente afectadas, así como también la 

construcción (índice 25). La indústria no sólo sufrió un retroceso de su produción, sino también un retroceso 

considerable de los precios; los precios al por mayor experimentaron una caída aproximada del 35 por 100 

entre 1929 y 1935. Por último, hay que señalar una progresión extremadamente importante del paro, pues que 

el número de parados se triplica en el transcurso del período considerado para alcanzar la cifra de seis 

millones en 1932. Hasta tal punto que más del 30 por 100 de los trabajadores asalariados se encontraban em 

paro forzoso. En algunas regiones del Reich la proporción alcanzó muy cerca del 50 por 100.” 

(BETTELHEIM, 1977, p. 27)  
175

 “Entendendo que a construção civil era grande absorvedora de mão-de-obra, Schacht liberou verbas para 

construção de diques, canalizações, estradas, desmatamento, drenagens, moradias populares, hospitais, asilos, 

entre outras construções. Ficou famosa a construção das imensas autobahns – auto-estradas seguras de alta 

velocidade que cruzaram toda a Alemanha. Em poucos meses os resultados apareceram: o desemprego havia 

caído vertiginosamente em todo o país, e em alguns distritos o desemprego havia até terminado.” (COUTO, 

HACKL, 2007, p. 333) 
176 “Hitler particularmente era avesso a experimentações em economia e preferia a companhia de economistas 

de estilo conservador. Não obstante, ele não poderia fazer ouvidos de mercador aos membros mais radicais do 

partido nazista. Tentando conciliar a orientação do partido com suas convicções pessoais, Hitler recusou a 

alternativa radical do programa de Gregor Strasser (Sofortprogramm) e impôs a sua própria orientação com o 

Programa do NSDAP de Reconstrução Econômica que eliminou os conteúdos mais à esquerda da iniciativa 

anterior. Em especial, no novo programa percebia-se nitidamente a estratégia de aliança com os grandes 

grupos empresarias na execução das políticas. A criação de emprego não se daria por meio de políticas fiscais 
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trocas, em 1935, representavam 83% do comércio internacional alemão (COUTO, HACKL, 

2007, p. 334). 

  Entra aqui, o rearmamento da Alemanha como uma das formas de soerguimento 

econômico da indústria alemã. Mas, esta reestruturação da indústria bélica não ocorreu tão 

somente por questões ideológicas ou necessidade busca por espaço vital. Um dos principais 

motivos econômicos da ênfase na produção de armamentos está em uma questão vinculado ao 

Tratado de Versalhes, qual seja a necessidade de uma quantidade relativamente pequena de 

importação de matérias primas (SWEEZY, 1944, p. 31) e, a facilidade de exportação destas 

armas, o que, ocorreu inclusive para o Brasil. O setor bancário foi o que mais fortemente 

sofreu influência da privatização do capital, passando o governo alemão a ter o controle 

acionário, em 1934, de 70% dos bancos privados (SWEEZY, 1944, p. 44).  

 O rearmamento permitiu o crescimento da economia e, consequentemente, formou 

uma paz econômica gerada pelo aumento da indústria bélica (POLLOCK, 1998, p. 86). 

  Interessante notar que o nazismo nunca defendeu o fim da propriedade privada ou 

outros meios socializantes
177

, pelo contrário, combatendo qualquer forma de comunismo
178

. 

As medidas adotadas, especialmente por Schacht, eram medidas instrumentais a disposição do 

governo que visavam combater o problema da moeda, o pagamento da guerra, rearmamento e, 

combater o desemprego. 

 A principal medida de incentivo
179

 adotada pelo governo alemão foi o financiamento 

de novas indústrias que contavam com garantia de lucros e volume de negócios, incentivos 

estes que buscavam o desenvolvimento de setores estratégicos da indústria alemã e, a 

                                                                                                                                                                                     
irresponsáveis que onerassem o Tesouro, mas valendo-se da parceria com o Reichsbank que apoiaria os 

programas de crédito produtivo. Já em 1933, Hitler pensava em um amálgama entre os programas de criação 

de emprego e de rearmamento. Ou seja, ele resolveria o problema econômico principal enquanto ampliaria o 

poder militar da Alemanha. No entanto, ele foi convencido por Schacht e pelo seu ministro do trabalho, Seldte, 

de que a criação de empregos economicamente úteis teria precedência sobre empregos com ênfase militar. De 

fato, havia poucos projetos militares com grande efeito na criação de vagas de trabalho.” (FEIJÓ, 2009, p. 247) 
177 “The radical rhetoric of the early fascist movements led many observers, then and since, to suppose that once 

in power the fascist regimes would make sweeping and fundamental changes in the very bases of national life. In 

practice, although fascist regimes did indeed make some breth-taking changes, they left the distribuction of 

property and the economic and social hierarchy largely intact (differing fundamentally from what the Word 

revolution had usually meant since 1789).” (PAXTON, 2004, p. 141) 
178

 “Os nazistas não eram a favor da supressão da propriedade privada, na verdade odiavam o ideário 

comunista mais radical. Eles aceitavam as diferenças de classe social, contudo achavam que as diferentes 

classes deveriam reconciliar-se umas com as outras por meio da supervisão e do controle do estado. Para tanto, 

não seria necessário o completo intervencionismo com a abolição da iniciativa privada.” (FEIJÓ, 2009, p. 246) 
179 Existiram seis tipos de incentiva para Franz NEUMANN (2005, p. 329): “a) las atividades directas 

económicas del estado; 2) las del partido; 3) el control de precios; 4) el de la inversión y la ganancias; 5) el del 

comercio exterior; 6) el del trabajo”. 
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estruturação do parque industrial alemão na iniciativa privada. Em algumas oportunidades a 

Alemanha transferiu o controle acionário de monopólios ao setor privado, muito embora, tais 

empreendimentos “privatizados” ficassem sob o controle indireto estatal. Ou seja, o governo 

alemão tomava medidas que beneficiavam a formação de monopólios, adquiria o controle 

acionário de tais monopólios e, após tais medidas, transferia o controle ao setor privado 

(SWEEZY, 1944, p. 40). 

 Dentre estas medidas instrumentais estavam a organização das empresas (que eram 

mantidas sobre o controle privado) em grupos econômicos formando cartéis compulsórios
180

, 

todos sob controle de uma Câmara Econômica. 

“Na vida das empresas, elas foram obrigadas a integrarem-se a 

organizações corporativas dispostas numa hierarquia de controles. Todas as 

atividades produtivas estavam sob o guarda-chuva da Câmara Econômica 

do Reich. Cada ramo industrial específico estava organizado em grupos 

econômicos de filiação compulsória. Estes grupos econômicos, por sua vez, 

ficavam todos ligados entre si e eram controlados por um organismo maior 

denominado Grupo Industrial do Reich. As indústrias do mesmo ramo foram 

unificadas em cartéis compulsórios. Até 1936, foram feitos mais de 1,6 mil 

acordos de cartel que afetavam mais de 2/3 da indústria. Outros ramos de 

negócio como comércio, bancos, agricultura etc. ficam sob a jurisdição de 

um dos grupos do Reich. Os grupos econômicos estavam submetidos ao 

Comissário Geral de Preços do Reich, que controlava os preços. A perda de 

independência econômica com controles e regulação afetava a todos os 

setores da economia. O estado controlava mercados e preços, ao mesmo 

tempo em que interferia diretamente nos métodos de produção, encorajando 

algum tipo de racionalização. Também as relações sociais na produção 

eram controladas; em especial, as questões trabalhistas, tanto na cidade 

quanto no meio rural.” (FEIJÓ, 2009, p. 249) 

 

 Podemos com isso, identificar, a partir da obra de Constantino BRESCIANI-

TURRONI (1989, p. 109), as seguintes características da formação dos cartéis alemães
181

, os 

quais, para o economista italiano, eram anteriores até mesmo à I Guerra Mundial: 

                                                           
180 “En virtud de la ley de 15 de julio de 1933, el Estado puede reunir a las empresas de una rama determinada 

de la producción en un cartel obligatorio. Se trata en este caso de una forma nueva de la coacción a la 

organización por los grandes Konzern. Cuando la coacción económica ejercida por estos últimos no actúa con 

la suficiente eficacia, se dirigen al Estado y le piden que les ayude por medio de la coacción legal. La ley de 

1933 fue un gran éxito del capital monopolista, pero no fue el primero en ese sentido.” (BETTELHEIM, 1977, 

p. 103) 
181 “Appealing to Olson (1982), he  argued that amalgamation and cartelisation in this era revealed risk-

aversion and entrepreneurial failure, and created a ‘sclerotic’, imobile economy. The much vaunted 

‘rationalisation’ was in fact a public relations sham. German industry lost its dynamics so that, whereas the 

dispersion of industrial growth rates is wide in a dynamic economy when thrusting, new industries are pushing 

out effete old ones, it was rather narrow in the Weimar Republic.” (BALDERSTON, 2002, p. 69) 
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a) Força de Concentração do carvão e do ferro – A escassez de carvão ocasionada pela I 

Guerra Mundial e, as perdas territoriais somadas às reparações de guerra reduziram a 

capacidade de oferta deste produto no país, levando a uma corrida pela compra das 

minas de carvão pela própria indústria que consumia este carvão, levando a 

racionalização do uso do carvão e outros combustíveis; 

b) Racionalização do Setor Econômico – A partir do sucesso da racionalização da cadeia 

produtiva pela concentração em uma única empresa, os empresários, especialmente 

acionistas, passaram a propor a concentração de empresas agora não só na cadeia 

produtiva, mas em todos os setores econômicos, criando um plano uniforme para a 

economia que envolvia a integração do trabalho das empresas associadas, eliminação 

dos intermediários, diminuição das despesas de produção; 

c) Escassez de Ferro e Aço – A falta deste produto levou à associação entre as empresas 

consumidoras de ferro e aço com as siderúrgicas a fim de garantir o suprimento 

regular, gerendo uma organização vertical de toda a produção; 

d) Perdas Territoriais – As perdas de território alemão para os vencedores da I Guerra 

Mundial impostas pelo Tratado de Versalhes, ocasionou que as instalações fabris de 

várias empresas alemãs fossem perdidas para outros países, levando ao 

desmantelamento físico das empresas, desmantelamento que foi superado pela união 

das empresas para suprir lacunas de produção 

e) Legislação – Em determinados casos houve a supressão da livre iniciativa a fim de 

determinar a venda de certos insumos naturais específicos para empresas 

determinadas, as quais, eram as mais produtivas, permitindo uma maior eficiência na 

produção de certos bens. O mesmo ocorreu na legislação tributária que, isentava de 

pagamento de tributos empresas que pertenciam a determinados grandes grupos 

econômicos. 

 Os objetivos destas metas não eram reestabelecer o curso normal do capitalismo 

anterior a I Guerra Mundial, mas, aumentar a rentabilidade das empresas (capitalistas) 

instaladas (organizadas) após a I Guerra Mundial, aumentando a rentabilidade destas 

empresas por medidas artificiais que, no fundo traziam prejuízo as massas trabalhadoras que 

viram seus rendimentos reduzidos pela ação do Estado alemão. 
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  Estes grandes grupos se formaram
182

, por sua vez, com o início dos planos quadrienais 

conduzidos por Göering, que aumentou o controle do estado sobre o setor privado, mas, sem 

eliminá-lo completamente, somente o induzindo para os esforços de guerra, que passaram a 

caracterizar a indústria e a economia alemã no período
183

. A descrição de Ricardo FEIJÓ 

(2009, 251) é excelente: 

“A maior intervenção do estado na fase de economia de comando levou a 

uma distorção no padrão de consumo e de comércio internacional. A 

política econômica favorecia deliberadamente os grupos que viviam do 

rearmamento e os que se beneficiavam com o fechamento da economia. As 

perspectivas de ganhos para muitos homens de negócio eram bastante 

positivas com o envolvimento nas ações do governo. Especialmente em 

áreas associadas ao esforço armamentista, os lucros cresciam quando 

favorecidos por contratos com o estado. O governo nazista não sufocou a 

iniciativa privada e o empreendedorismo nestes grandes negócios. Pelo 

contrário, estabeleceu-se uma curiosa e complexa relação simbiótica entre 

governo e setor privado, bem identificada pelo historiador econômico 

Abelshauser como sendo a privatização da política econômica do estado: os 

próprios mega-grupos industriais passam a influenciar as decisões do 

governo, no contexto de um planejamento indicativo, ao mesmo tempo em 

que o setor privado reconhece e aceita a autoridade estatal.  

(...) 

Então não se trata de um sistema que suprimiu a propriedade privada, o 

empreendedorismo e a concorrência. Trata-se, outrossim, de uma economia 

de comando que promoveu a cartelização da indústria, a fusão de empresas 

e gigantescos contratos com grandes grupos empresariais, como 

sustentáculo aos ambiciosos planos de conquista de outros países. A 

competição era promovida não em nível de pequenas empresas, mas na 

disputa entre grandes grupos econômicos por uma fatia dos negócios e por 

influência nas decisões de governo. Não era uma competição apenas de 

mercado, em que somente critérios de preço e de eficiência deveriam 

prevalecer, era uma disputa de natureza política em que os contratos eram 

tecidos com base na competência em posicionar-se na rede de poder do 

Terceiro Reich.” 

                                                           
182 Os principais aglomerados (Konzern), para BETTELHEIM (1971, p. 13) eram: Viag; Hermann Goering 

Werke e as Sociétés Charbonnières. 
183

 Os esforços de guerra no campo econômico são bem descritos por Fábio Konder COMPARATO (1978, p. 

455): “Até então, a guerra era uma atividade marginal, que interessava alguns grupos sociais por tradição ou 

profissão, e que podia se desenvolver paralelamente às outras atividades da nação. A partir de 1914, a guerra é 

um fenômeno social totalitário, que submete todas as classes sociais, sem exceção. Doravante, em período 

bélico, todas as funções do Estado são monopolizados pelo conflito armado. [...]  

A economia, mais do que qualquer outra atividade tradicionalmente civil, transformou-se sob a ação do novo 

fenômeno bélico. Demonstrado que a guerra não se ganha somente nas frentes de combate, mas também e 

sobretudo nos campos, nas usinas, nas fábricas e dos laboratórios, ao Estado não era mais indiferente a 

evolução das atividades econômicas ou as decisões dos agentes da economia privada. Cumpria, ao contrário, 

submetê-los antes de tudo às exigências da guerra. Daí o surgimento de uma regulamentação abundante, estrita 

e minuciosa das atividades econômicas, que transforma em pouco tempo o panorama clássico do direito 

patrimonial, abolindo princípios, deformando institutos e confundindo fronteiras.” 
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 Ao lado do comando do plano quadrienal havia os cartéis econômicos disputando 

espaços dentro do governo alemão, normalmente vinculados a generais e membros do partido 

nazista
184

. O fundamento econômico dos cartéis, inspirados nas lições de MANOÏLESCO 

(1938, p. 218) era de os cartéis permitiam uma redução do custo dos bens, deste que as forças 

trabalhadoras fossem controladas. A existência de uma casta de grandes empresários 

(industriais) com poder de barganha dentro do governo nazista demonstra que, embora 

totalitário
185

, este governo não possuía capacidade de tomar para si todas as decisões 

econômicas, transformando-se num intervencionismo imperfeito.  

 Estas relações entre agentes privados e públicos, inclusive com a confusão entre os 

mesmos, com vários altos dirigentes nazistas gerenciando alguns monopólios, para alguns 

como POLLOCK (1998, p. 90), criou-se uma nova elite que detinha o poder econômico. 

 Trabalhando como jornalista do governo francês ao término da II Guerrra, Edgar 

MORIN (2009, p. 31) afirma que o poder dos cárteis se confundia com o Estado e que, lutar 

com os empresários era o mesmo que lutar contra o Estado. 

 Embora os planos quadrienais criassem os grandes oligopólios a fim de facilitar o 

controle central e aumentar a eficiência dos esforços de guerra, porém, acabou dominado, no 

campo econômico, por tais oligopólios, resultando assim que, de fato, a economia alemã era 

descentralizada e sofria influência dos setores privados organizados buscando influenciar o 

Estado alemão na busca de novos negócios e também, atuavam na eliminação dos pequenos 

concorrentes
186

, contando algumas vezes com a ajuda do próprio governo alemão, inclusive 

                                                           
184 Maxine SWEEZY (1944, p. 101) demonstra bem a relação entre as corporações e membros do alto escalão 

nazista, incluside Hitler: “Una de las fusiones más importantes que se registraron como resultado de las 

victorias alemanas, ocurrió en las Empresas Hermann Goering. Un análises de su expansión, puede dar a la 

clave de la verdadeira significación de la economía nazi. No se adelante nada diciendo que esta compañía es 

una empresa del estado, dado que tal denominación no ayuda a comprender su papel y su importancia, pues 

adopta la forma de compañía mixta. Sin embargo, y esto es lo más importante, “bajo el gobierno de la élite nazi, 

la responsabilidad pública há quedado abolida y la propriedad pública se há convertido, en certo modo, em 

bótin de los jefes del partido. Los más ambiciosos, como Hitler, Goering y Ley, han reunido impérios 

industriales además de sus castillos políticos.; Hitler en su negocio de publicaciones, Goering en la indústria 

del fierro y acero y Ley com el complicado lote de sus compañías holding del Frente de trabajo.”      
185

 “A ideologia nazista certamente é totalitária, como o é a ideologia comunista. No entanto, apenas estes 

últimos aplicaram o totalitarismo na construção de uma administração econômica centralizada, abolindo quase 

completamente a propriedade privada e submetendo o sistema econômico a um planejamento totalitário. A 

Alemanha hitlerista não alcançou o modelo de um estado completamente integrado e centralizado. Nem a 

mobilização da guerra levou o regime a concentrar todos os esforços na obtenção de uma vitória no conflito. 

Muitas atividades industriais voltadas ao consumo civil continuaram a existir, até mesmo artigos de luxo 

continuavam a ser produzidos.” (FEIJÓ, 2009, p. 254) 
186 “La propoción de independientes (de la que forman parte los grandes y pequeños empresários) há 

disminuido de forma considerable, lo que traduce, también sobre este plano, la estrutura cada vez más 
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com a expropriação por este, das pequenas propriedades privadas que competiam com os 

grandes conglomerados
187

 (BETTELHEIM, 1977, p. 65). 

 Não que houvesse uma “dominação” econômica dos grandes empreendimentos 

econômicos no sentido literal do termo, mas, uma dependência da economia alemã do setor 

privado o que muito se deve ao sistema bancário que necessitava da existência de um setor 

privado forte para sua própria existência, tanto é que o setor atingido pela “reprivatização” foi 

o setor bancário (BETTELHEIM, 1971, p. 21). 

 O modelo alemão buscava ainda
188

, com estes grandes oligopólios, espaço vital nas 

regiões vizinhas. Esta busca seria realizada pelo setor privado, necessitando por isso, que este 

setor fosse forte e estruturado o suficiente para este empreitada que exigia grandes 

investimentos que o Estado alemão não tinha condições de realizar
189

. Sob o discurso de que o 

interesse público se sobrepunha ao privado, estes foram constrangidos a direcionar a sua 

atuação para a busca de espaço vital para a Alemanha, mas, devidamente recompensados 

pelos lucros obtidos
190

.   

 Uma das funções da política é para SCHMITT (1998-B, p. 58) a busca por espaço 

vital e, era a política que deveria estar à frente da economia na busca por este espaço de 

                                                                                                                                                                                     
concentrada de la economía alemana. En cifras absolutas, el número de independientes descende de 11,3 

millones en 1933 a 9,6 millones em 1939” (BETTELHEIM, 1977, p. 55) 
187 Charles Bettelheim aponta em números esta concentração na indústria: “O dicho de outro modo, desde 1932 

a 1937 la disminución del número de empresas fue de 31.598 unidades. Como resultas de este hecho el número 

absoluto de empresas descendió de 361.866 en 1932 a 320.268 en 1937; de las cuales 94.000 pertenecen a la 

indústria y 199.000 al comercio; es decir el descenso fue del ordem de 9 por 100. En ello reside un signo certo 

de concentración, puesto que durante el mismo período las inversiones se incrementaron notablemente, lo 

mismo que aumentó el número de trabajadores.” (BETTELHEIM, 1977, p. 90) 
188 A mesma lógica de atuação do Estado na ordem econômica alemã, privilegiando os grandes grupos 

econômicos também ocorreu no campo com o beneficiamento dos grandes latifundiários (GUERIN, 1973, p. 

371) 
189 “This broader, ill-defined ambition was little in evidence in the early years of the regime. Recovery was the 

immediate priority. Hitler was prepared to give the responsibility for creating this recovery to the bankers, civil 

servants and industrialists who had the expertise. It did not matter that the leading azis themselves knew very 

little about economics; what mattered was their ability to recruit and discipline those who did. The Nazis were 

prepared (in fact they belived it to be an essential part of their economic strategy) to coerce any group or 

individual who stood in the way of their political, economical and racial ambitions.” (OVERY, 1996, p. 37) 
190 O principal exemplo, nas colocações de SWEEZY (1944, p. 102), eram as empresas de Goering: “Las 

Fundiciones Herman Goering principiaron con un capital de 5 millones de marcos que el gobierno concedió 

con objeto de explotar los minerales de baja ley. En 1938, y con la ayuda del capital privado y de recursos 

públicos adicionales, su capital social aumentó a 400 millones de marcos, convirtiéndose así en la terceira 

corporación de Alemania por su importância. Apoyada por el Gobierno, la empresa extendió sus atividades de 

la producción de hierro a otros campos industriales. Su mejor oportunidad se presentó con la conquista de 

Austria, donde estableció una sucursal del trust de Goering, en Linz, un mes después de la entrada de las tropas 

alemanas. Además la “Viag”, la compañía holding del Reich, que había logrado un control mayoritário de las 

empresas industriales más importantes en Austria – por medio de la adquisición de la mayoría de las acciones 

de a Creditanstalt – transfirió algunas de sus acciones al trust de Goering.”  
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sobrevivência, evitando eventual fragmentação dos grupos econômicos e falha na obtenção do 

espaço vital. Esta construção de Carl Schmitt é usada por Hitler em seu primeiro discurso 

como chanceler para os generais alemães (KITCHEN, 2013, p. 335). 

 Além disso, a existência de grandes empresas no cenário econômico acabava por 

implicar no combate pelos próprios grupos econômicos, das forças trabalhadoras organizadas 

(comunistas) (OVERY, 1996, p. 55). A legislação teve um papel importante, pois, além de 

manter a mesma organização das forças produtivas – organização liberal registre-se – 

combateu duramente as forças sociais (trabalhadores) chegando a dissolver os sindicatos dos 

trabalhadores e, substituí-los por uma organização oficial – A Frente de Trabalho 

(BETTELHEIM, 1977, p. 71), permitindo-se ainda as empresas a total liberdade – exceto as 

proibições raciais - de contratação e despedida dos trabalhadores, bem como a redução 

salarial
191

 que, na prática, empobreceu a massa trabalhadora alemã. 

 Indiretamente o que a Frente de Trabalho buscava era eliminar focos de conflitos, 

eliminando as lutas de classe, ao substituir as organizações de trabalho por um órgão central 

(MORIN, 2009, p. 198). 

 Não bastassem tais características, a existência de um modelo monopolístico permite 

que os grupos de determinados setores da economia acabem por controlar a demanda, 

ampliando-a ou restringindo-a (BETTELHEIM, 1977, p. 37), contrariando a regra do livre 

jogo de forças entre oferta e demanda da economia liberal clássica demonstrando uma faceta 

própria da economia nazista na qual o estado intervia arbitrariamente em favor dos 

monopólios que, por sua vez funcionam na lógica privada de acumulação de capital.  

Formaram-se assim, três grandes tipos de monopólios: “the government´s labor monopoly, 

the private monopolies in industry, and the Food Estate” (KIRCHHEIMER, 1998, p. 58). 

 Este modo alemão de controle da economia, em que pese sua contrariedade teórica, na 

prática era eficaz e racional
192

, em muito graças ao seu mecanismo de financiamento público 

aos conglomerados econômicos
193

 e, metas de produção, metas que geravam bonificações ao 

empresário privado quando atingia as metas impostas pelo poder central. 

                                                           
191 Neste sentido conferir Edgar MORIN (2009, p. 199). 
192 Este foi o período de maior incremento tecnológico na indústria da história da Alemanha sendo que, tais 

conglomerados econômicos – especialmente a BASF, a Faber e, a Bosch – se tornaram as empresas mais 

avançadas do mundo em seus respectivos setores de atuação (BALDERSTON, 2002, p. 71).  
193 “Desde mayo de 1933, los nazis otorgaron subsidies a las compañias navieras alemanas como compensación 

por las pérdidas sufridas en su competencia con compañias extranjeras. Además de los subsidios de 
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 As empresas tinham liberdade na definição do meio de produção e, organização da 

mão de obra. O incentivo do governo alemão ocorria através do pagamento de bônus pelo 

alcance de metas de produção impostas pelo Estado, questão que acabava por refletir na 

organização produtiva. Este mecanismo de premiações por metas, era reproduzida no chão da 

fábrica, atribuindo-se igualmente bônus aos gerentes de produção e, aqui, punições no caso de 

falha no atingimento das metas. Este modelo maximiza a exploração dos meios privados de 

produção (propriedade privada), sem que, existisse uma apropriação pelo Estado dos meios de 

produção que mantidos com o setor privado (FEIJÓ, 2009, p. 249). 

  O que fica demonstrado é que a política de incentivos do governo alemão permitia e se 

valia da existência de setores econômicos organizados a partir de grandes agentes econômicos 

privados concentrados, não havendo que se falar na presença de um Estado autoritário no 

campo econômico. A presença do Estado da vida social, incluindo o campo econômico, ficava 

neste caso, restrita ao incentivo da produção pelo Estado com suas políticas de premiação por 

metas. Assim sendo, a política econômica era meramente de indução da produção, não 

existindo um controle maior do Estado. 

 Tal lógica de organização decorre em muito do modelo constitucional alemão que 

previa um pluralismo econômico no qual existiam várias forças econômicas – que possuem 

liberdade de atuação - ao mesmo tempo em que o Estado é uma unidade soberana distinta e 

superior ao resto da sociedade.  

   Em que pese a existência de uma economia de guerra e, a alta concentração das 

empresas, fatores que facilitam o controle pelo Estado, não existia uma política econômica 

interventiva direta, no sentido de estatizar a produção ou conceder incentivos ou benefícios 

para a criação de uma estrutura econômica. 

 Desta forma, houve na Alemanha, após a crise de 1929, um crescimento da 

economia
194

 sob a proteção estatal – formação dos conglomerados econômicos com 

                                                                                                                                                                                     
explotación, se concedieron asignaciones compensatorias a los proprietários de navios que hubieran sufrido 

perdidas como resultado de la obligación que se les impuso de vender divisas al Reichsbank. Como parte del 

programa de obras públicas 1933-35, las compañias marítimas alemanas que tuvieran contratos con los 

astilleros alemanes para trabajos de reparaciones y nuevas construcciones, podían obtener una asignación 

gubernamental hasta por el 30% del valor de la orden.” (SWEEZY, 1944, p. 74)    
194 “En resumen, al final del period de inflación, el gran capital alemán había podido realizer gigantescos 

benefícios debido a una mayor explotación de los obreiros alemanes y debido a la expropiación de una gran 

parte de sus acreedores, representantes de las clases medias. Estos benefícios sirvieron para la racionalización 

del aparato de producción de Alemania era en numerosos sectores, mucho más potente que al comenzar la 

guerra, de la que había salido muy disminuido.” (BETTELHEIM, 1977, p. 31) 
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eliminação das pequenas indústrias (SCHACHT, 1931, p. 86) – e, não existindo um espaço 

totalmente regulado pelo Estado Alemão, as empresas privadas atuam nestes espaços, como 

por exemplo, na questão trabalhista. Fortalecendo-se a indústria alemã, em muito beneficiada 

pela economia de guerra, não há, no caso alemão, uma transferência de poder político do 

Estado para o setor econômico o que gera a falsa impressão que o Estado alemão atuava 

diretamente na economia. 

 As decisões de política econômica não faziam parte de um planejamento estratégico 

do estado alemão no sentido de organizar estruturalmente a economia nacional, sendo que tal 

organização era feita nas velhas regras do livre mercado que, funcionava segundo as 

demandas pontuais, especialmente do governo alemão nos seus esforços de guerra, 

transformando a organização social em imperativo de subsistência, isto é, a população e o 

setor empresarial deveriam aderir as estas regras de organização da sociedade. 

 Como o próprio Carl Schmitt afirma, houve uma mudança de um sistema de 

participação
195

 do Estado na economia para um sistema de controle estatal, mas, sempre 

mantendo uma ordem econômica liberal organizada nas grandes empresas, cujo exemplo é a 

concentração do setor bancário. 

 De 1932 a 1939 o número de bancos privados foi reduzido de 1350 para 520 em 

decorrência da política de arianização que consistia na transferência da propriedade de 

empresas judias para alemães, seja através de contrato seja através de leis de expropriações. A 

arianização das empresas levou a concentração destas empresas em grandes grupos 

econômicos que por sua vez, moldaram a economia alemã (NEUMANN, 2005, p. 143).  

 Somente a partir da concentração de capitais e, a expansão econômica da Alemanha 

para outros países, tendo acesso principalmente a recursos naturais, é que os países ditos 

democráticos passaram a se incomodar com o crescimento alemão e, retirar todo o apoio que 

no início do governo Hitler, haviam fornecido (GUERIN, 1973, p. 23). 

 Podemos utilizar as colocações de Helmut BÖHME (1978, p. 114) como um resumo 

do período: 

                                                           
195 “Pelo lado científico-econômico, foi exposta uma formulação, como me parece, extremamente acertada para 

a oposição do sistema até então perante o atual, do sistema de participação, no qual compete ao Estado apenas 

uma parcela da receita nacional, uma espécie de dividendo do lucro líquido, para o sistema de controle, no qual 

o Estado, em decorrência das intensas relações entre economia financeira e economia nacional, em decorrência 

do forte aumento tanto da demanda quanto da renda estatais, como sócio e redistribuidor da renda nacional, 

como produtor, consumidor e empregador, co-determina normativamente a economia nacional.” (SCHMITT, 

2007, p. 118) 



107 

 

“The inheritance which the Weimar state left to its sucessor can be roughly 

sketched out in the economic and social field under four headings. 

(1) The crisis, if not yet surmounted, was at least halted and in the process 

of subsiding. Despite the continued misery of unemployment, poor credit 

provision and empty order-books in industry, this development was 

clearly reflected in the level of stock exchange values and the rising 

prices of raw materials. This ha been achieved with the help of 

deflationary policies, American aid and a general extension provisions. 

(2) The crisis in the banking sector had put an end to the payment of 

reparations, and with the Young plan a return to economic and financial 

autonomy had been mad possible. 

(3) Because of the extent of indebtedness and the catastrophic business 

position, the great private credit banks, in particular, ha been forced to 

agree to an economic structure which came very close to being a 

developed form of state socialism. 

(4) The Junkers, large-scale industry, and the higher ministerial 

bureaucracy ha all preserved their influence. None of the alternative 

political groups which had emerged during the crisis period and at the 

beginning of the 1930s regarded a return to the free market economy as 

possible or even desirable.” 

  Formou-se na Alemanha um Capitalismo de Estado, modelo econômico no qual, a 

economia era utilizada com fins políticos de controle social pelo Estado
196

, domínio no qual 

as massas eram organizadas e controladas a partir da reprodução da burocracia autoritária nas 

grandes corporações econômicas
197

. 

 Este quadro econômico na Alemanha foi construído como resposta a uma situação que 

exigia mudanças, mas não permitia o retorno ao laissez-faire
198

 e nem possuía novas formas 

sociais capazes de incentivar e absorver grandes mudanças econômicas partindo para a opção 

                                                           
196 “En la era del capitalismo de estado es una técnica de dominación de masas, una técnica que sin duda se há 

desarrollado mucho. Si la dominación de las masas lo exige, se puede aumentar el nivel de vida; se podrían 

producir bienes de consumo en abundancia. Si entre grupos inferiores surge una oposición contra ese sistema, 

se les puede incorporar a la élite. Un sistema tan inteligente de dominación de masas que puede lograr su 

estabilidad durante mil años.” (NEUMANN, 2005, p. 258). 
197 “Correspondiendo a estas tres esferas de poder existen três organizaciones diferentes, cuyos prototipos son 

la organización de patrones para actuar en el mercado de trabajo, el cartel para el mercado de mercancias y la 

Fachverband (asociación profesional) para la organización política de los negócios.” (NEUMANN, 2005, p. 

267)  No mesmo sentido Daniel GUERIN (1973, p. 36). 
198 No mesmo sentido temos José Antonio Sanz MORENO (2002, p. 305) que colocava duas propostas para a 

Alemanha: “a) la deseconomización del Estado económico (inviable en la práctica por la incidência mutua 

entre Economía y Estado); b) la economización del Estado, es decir, sustituyendo la Constitución no económica 

por uma Constitución económica, mediante la creación del llmado Estado Corporativo, que también critica, ya 

que pone en peligro la unidad de la voluntad estatal.” 
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de administrar a economia a partir de decisões do Estado que juridicamente mantinham os 

principais ponto da política capitalista. 

 

Das Posições Econômicas de Carl Schmitt 

 

 Existindo uma alta concentração do poder econômico
199

 em poucos conglomerados de 

empresas, o que era tolerado pelo Estado alemão – fato que já denota a preferência por um 

sistema econômico liberal – permitia-se a incorporação da estrutura econômica dentro do 

modelo proposto por Carl Schmitt. Como se observa das posições políticas de Schmitt seu 

modelo não é deliberativo e sim decisionista
200

, isto é, não há espaço para deliberação 

econômica entre os vários agentes privados, mas tão somente dentro daquilo que foi 

previamente decidido pelo ditador. 

  Schmitt obteve sucesso ao propor um modelo de decisão política (realismo político), o 

qual decidia sobre situações reais de poder e não meramente hipotéticas; como no modelo 

econômico liberal que, por sua vez possui uma diretriz objetiva e prática, a busca pelo lucro. 

O modelo político de Schmitt também é simples e objetivo, ou seja, decorre de uma decisão 

de quem detém o poder, modelo que, unificado com o modelo econômico liberal, potencializa 

o caráter pragmático da economia alemã (NEUMANN, 2005, p. 260). 

 A racionalidade do setor produtivo se encontrava nos meios de produção e não nos 

fins da produção, o qual permanecia na esfera de decisão política do Führer. Trata-se da 

racionalidade produtiva, de uma racionalidade técnica e vazia de significado, que somente se 

completaria pela vontade do soberano. 

                                                           
199 “He uses the term “economy” in an ambiguous way here: in the first case it refers merely to groups 

participating in the economic process which impose “social obligations” on other groups with the aid of the 

state in the second case, however, Schmitt means the “economy” in a narrower sense, i.e, the industrialists. This 

ambiguous use of the term “economy” disguises. Schmitts´s main concern. State economic intervention only 

came to appear suspect to the extent that been reduced to the willing guaranty of industry, but had successfully 

guaranteed other societal organizations the opportunity to pursue their interests in opposition to the interests of 

industry.”(MAUS, 1998, p. 211) 
200 “Schmitt confronts the problem that modernity seems to have two opposite intellectual poles: the one, 

economic-technical thought, the abstractly formal rationality associated with economics, technology and 

positivism; the other, the many strands of romanticism, the highly subjective and an aesthetic enrapture with 

specifically concrete objects.” (MCCORNMICK, 1997, p. 31) 
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  Esta estrutura permitia que o setor produtivo se amoldasse às decisões centrais 

tomadas pelo Estado, na verdade o seu líder, não existindo com esta submissão, produção fora 

das necessidades reais da sociedade. Schmitt trazia que os grandes problemas da modernidade 

decorriam da subjetividade oriunda do liberalismo, no qual, questões formais suprimiam as 

questões reais. Com isso, os valores liberais – que retornariam após a Segunda Guerra 

(SCHMITT, 2010, p. 98) – seriam neutralizados pela força política evitando-se com isso, a 

prevalência do interesse (valor) econômico sobre o político (SCHMITT, 2010, p. 111). 

 As decisões que antes pertenciam à teoria econômica foram substituídas pelas decisões 

políticas tomadas pelo Estado (Führer). 

 Para Schmitt a economia e a tecnologia eram a força organizacional de toda a vida 

social vez que, impessoais, agindo assim, como pressuposto da razão. Para MCCORNMICK 

(1997, p. 164): 

“Economy or technological rationality is responsible for sapping all social 

relationships of humanity through its impersonality, whereas Catholicism 

continues to be the only institution that fully and a “personally” embodies, 

the non-positivist representation of humanity. A business corporation or a 

“joint-stock company” can a never truly represent because it is merely a 

“system of accountancy”, a glorified adding machine whose raison d´etre is 

only the quantities it calculates not the qualities if affects.” 

 A concentração do poder econômico em grandes conglomerados que acabavam por 

racionalizar a produção econômica, sob o controle indireto do Estado
201

, remonta ao 

pensamento político de Carl Schmitt, no qual, a racionalidade econômica dos conglomerados 

era semelhante à burocracia estatal ordinária. A economia seguia a leis de mercado próprias. 

Caberia ao Führer a decisão soberana sobre a política econômica, e esta, foi pela existência de 

uma economia liberal, utilizando-se aqui o modelo decisionista de Carl Schmitt
202

 no campo 

econômico. 

                                                           
201 Este controle e organização da economia era feito especialmente pela Câmara Econômica Nacional, criada 

em 27 de novembro de 2012, que organiza a estrutura funcional e territorial das forças produtivas alemãs que, 

basicamente se dividiam em Grupos (divisão funcional) e Câmaras (divisão territorial), cuja dupla filiação era 

obrigatória para todo o setor de negócios.  
202 “Na economia moderna, corresponde a uma produção extremamente racionalizada um consumo 

completamente irracional. Um mecanismo racional admirável serve uma procura qualquer, sempre com a 

mesma seriedade e precisão, diga a procura respeito a blusas de seda ou gases venenosos ou a qualquer outra 

coisa. O racionalismo do pensar econômico habituou-se a contar com certas carências e a ver apenas aquilo 

que ele pode “satisfazer”. Na grande cidade moderna, ele ergeu um edifício no qual tudo decorre de um modo 

calculado.” (SCHMITT, 1998, p. 29) 
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“A partir da pretensão de ser mais do que o econômico, cresce para o 

político a necessidade de se referir a outras categorias além da produção e 

do consumo. É estranho, para dizê-lo mais uma vez, que os patrões 

capitalistas e os proletários socialistas considerem unanimemente a 

pretensão do político como uma usurpação e, a partir do seu pensar 

econômico, sintam o poder dominante dos políticos como “não objectivo”. 

Visto de um modo politicamente consequente, isso significa aliás apenas que 

determinados agrupamentos sociais de poder – os poderes patrões privados 

ou os trabalhadores organizados de determinadas fábricas ou ramos da 

indústria – utilizam a sua posição no processo de produção para tomar nas 

mãos o poder estatal. Se eles se voltam contra os políticos e a política 

enquanto tais, eles referem-se a um poder político concreto, a um poder 

político que por enquanto ainda está no seu caminho. Se eles conseguirem 

pô-lo de lado, então também a construção da oposição de um pensar 

econômico e de um pensar político perderá o seu interesse, e surge um novo 

tipo de política do novo poder, estabelecido sobre uma base econômica.” 

(SCHMITT, 1998, p. 31) 

 A aplicação da Decisão soberana do Führer por sua vez não ocorria somente pela força 

bruta, mas também, pelo uso da tecnologia, que a é aplicação da racionalidade e a 

massificação homogeneizada da vida (MARCUSE, 1998, p. 139), ou seja, o ideal nacional 

socialista. 

  Há que se colocar, contudo, que o modelo de Schmitt contou com a sorte. Por motivos 

que não a decisão de estado, a economia alemã logo após a ascensão de Hitler ao poder, teve 

melhoras significativas que decorriam da conjuntura econômica anterior a 1933. Hitler soube 

explorar o momento positivo da economia demonstrando que tal melhora decorria de seu 

modelo econômico quer era superior ao modelo anterior de Weimar
203

. 

  Esta nova lógica de atuação soberana do Estado no domínio social e não intervenção 

no domínio econômico remonta em parte
204

 ao pensamento de Mihail Manoilescu que 

defendia a regulação da sociedade pelo Estado gerando uma divisão social do trabalho 

                                                           
203 “There was a minor consumer boom in 1933/4 made evident in the rapid increases in inventory investment – 

restocking after the decline produced by the slump – particularly among small businesses. By 1932 prices and 

wages had reached rock-bottom and the prospect of re-starting production with much reduced costs restored 

some of the battered confidence of the business community. The final solution to the reparations issue in 1932 

provided another psychological boost. The consumer industries revived rapidly in 1933. The recovery, 

according to James, was “spontaneous” taher than manufactured by the state. Clearly the recovery did owe 

something to the business cycle, whose upturn the new Hitler government was able to exploit to its advantage.” 

(OVERY, 1996, p. 24) 
204 Colocamos que a estrutura alemã remonta em parte ao pensamento de Manoilescu, pois, a sua tese sobre 

protecionismo dos países agrícolas é abandonado no momento em que se aproxima dos nazistas e, passa a 

defender que o pagamento de bons preços pelos produtos agrícolas supriria o protecionismo, fato constatado por 

Joseph LOVE (1998, p. 224). 
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destinada à maior eficácia (racionalidade) das corporações econômicas, porém, não 

interferindo no interior das corporações.  

 Esta estrutura, em muito influenciada por Manoilescu, acaba por ser reforçada pelo 

pensamento de Carl Schmitt que acredita que o Nacional Socialismo era o caminho para 

superação do liberalismo, tanto no seu aspecto jurídico como econômico e político também, 

através de um modelo decisionista autoritário e centralizado muito mais eficaz que o modelo 

liberal (SCHEUERMAN, 1999, p. 02). 

 O modelo corporativo que se buscou incorporar na Alemanha buscava também 

contornar as divergências internas dentro do Partido Nacional Socialista causadas pela 

transferência ao setor privado do controle de algumas empresas, especialmente no setor 

bancário. Membros mais radicais do Partido se opunham à “liberalização” da economia com 

estas transferências exigindo um maior controle do Estado sobre a economia. A saída 

encontrada foi o corporativismo
205

. 

 A lei de 1937 que estabelece o modelo corporativista na Alemanha – um ano após a 

saída de Schmitt do poder – obriga a concentração econômica para melhor racionalização da 

decisão econômica, que, pela lei de 1937
206

, deveria ser influenciada pela administração 

central. Por esta lei, 20% das empresas existentes no momento de promulgação da lei 

deveriam ser eliminadas e, as novas empresas deveriam possuir um alto capital social, 

impedindo a abertura de pequenas empresas (SWEEZY, 1944, p. 80).    

 A relação de Schmitt com temas econômicos está contida dentro do debate jurídico de 

sua autoria sobre a Constituição de Weimar, em especial em relação aos direitos sociais, 

ocasião em que critica o uso de conceitos jurídicos indeterminados que leva a diversas 

                                                           
205 “Poco después del acesso de Hitler al poder, se dejó oír un clamor impaciente del ala izquierda nazi 

pidiendo el establecimiento de una estrutura corporativa que incluyera a las asociaciones de obreiros y 

patrones. El doctor Wagener, que representaba esta actitud en su calidad de jefe del departamento económico 

del Partido Nacional Socialista, obtuvo que la Federación Alemana de Industrias adoptara la denominación de 

Corporación de la Industria Alemana, el 6 de abril, fecha de dissolución de la organización anterior. Wagener 

exigió que el Presidente Krupp se retirara, pero este último permaneció como presidente de la nueva 

“corporación” assistido por dos delegados nazis. Durante algún tempo, la política de Wagener cobro 

importancia y, el 31 de mayo de 1933, Hitler anunció la promulgación de uma ley delineando la estrutura 

corporativa. Se nombró un Comité para formular la constitución del nuevo estado corporativo. Cada nazi 

radical tenía su plan, y cada uno de ellos esperaba que la nueva estrutura aumentara sus privilegios. Existía el 

plan del doctor Wagener y el plan del doctor Renteln, líder de la Liga de Combate de la Clase Media. Pero el 

plan que parecia tener las mayores probabilidades de éxito fué el del doctor Ley. Proponía nada menos que la 

absorción por sua Frente de Trabajo de toda la economia, tanto de las organizaciones de trabajadores como las 

patronales.” (SWEEZY, 1944, p. 48)   
206 Esta Lei também é conhecida como “Lei dos Cartéis Compulsórios” (KITCHEN, 2013, p. 369). 
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interpretações sobre a efetivação (aplicação) destes direitos sociais acarretando o 

fracionamento do modelo jurídico com as centenas de contradições interpretativas.  

 O modelo de “Estado de Direito” em que a República de Weimar foi estruturada, 

possui em uma ponta a própria lei que limitava o Estado e, na outra, a possibilidade de 

múltiplas interpretações pela burocracia responsável pela efetivação da lei (funcionários 

públicos e juízes). Com isso, a pretendida intervenção do Estado no campo dos direitos 

sociais e econômicos previsto na Constituição de Weimar não ocorreu tanto devido a falta de 

decisão política (acima do limite jurídico do Estado) e, divergências interpretativas na 

aplicação da política pública pelos administradores. 

 Em muito, as ambiguidades decorrem do processo de formação da Constituição de 

Weimar, processo que, por existirem maiorias políticas bem definidas, não permitiu a criação 

de Constituição homogênea (BERCOVICI, 2004, p. 26), com um padrão político e econômico 

definido, deixando aberto um campo de efetivação da Constituição para um momento pós 

constitucional
207

. 

 Esta ambiguidade na aplicação e interpretação dos direitos sociais fragmentava a 

estrutura central de poder, devendo por isso ser afastada da estrutura econômica capitalista 

que, por sua vez, era organizada. A Ordem Econômica trazida pela Constituição de Weimar 

trazia uma série de obrigado ao Estado alemão, porém, como afirmado acima, a efetivação 

destas obrigações foi deixada para momento posterior, tornado a “decisão política sobre a 

economia” sem nenhuma efetividade, uma norma vazia. Os discursos dos partidos totalitários, 

muitas vezes em favor dos direitos sociais, em verdade, nunca foram implementados
208

.  

 Não bastasse isso, no modelo liberal havia um entendimento de que lei e poder faziam 

parte de um mesmo conceito quando, em verdade, são dois conceitos distintos
209

. A lei é o 

                                                           
207 Em grande parte este é o debate Schmitt X Kelsen. Para o primeiro a efetivação da Constituição se daria pela 

atuação do Soberano e, para o segundo caberia ao Tribunal Constitucional implementar através de seus julgados, 

a Constituição de Weimar. Schmitt argumenta que a Constituição de Weimar possuía uma decisão política 

fundamental sobre a existência do povo alemão porém, assumia compromissos que não representavam 

claramente decisões políticas, ficando tais decisões adiadas e transferidas para momentos posteriores 

(BERCOVICI, 2004, p. 30). 
208

 “Whenever fascist parties acquired power, however, they did nothing to carry out these anticapitalist threats. 

By contrast, they enforced with the utmost violence and thoroughness their threats against socialism. Street 

fights over turf with Young communists were among their most powerful propaganda images. Once in power, 

fascist regime, banned strikes, dissolved independent labor unions, lowered wage earner´s purchasing power, 

and showered money on armaments industries, to the immense satisfaction of the employers.”  (PAXTON, 2004, 

p. 10) 
209 “Allegedly, law and a power need to be seen as constituting two absolutely distinct spheres. Even those 

conceptions of Law that permit Power to be conceptualized as Just one element of Law He now argues, 
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dever-ser, uma mera expectativa (sollen) enquanto o poder é real, empírico, algo efetivo e 

transformador da realidade (sein), optando Schmitt por um modelo jurídico que enfatizava a 

regulação do real e não uma norma abstrata e geral, como no modelo liberal. 

 O político decorre de ato de vontade (sein) enquanto o direito (sollen) é ato de razão. 

O ato de vontade determinante é a capacidade de criar a razão que vem a embasar todo o 

direito.  

 Com a concentração econômica em grandes empresas (oligopólios), o campo 

econômico não sofreu para Schmitt, os problemas da generalidade da lei, pois, neste campo, 

existindo poucos agentes envolvidos, a lei possui destinatário específico (um grupo 

empresarial determinado), tornando assim, a lei, eficaz. Não havia no campo econômico, a tão 

criticada pluralidade de sujeitos, permitindo a existência de decisões econômicas racionais
210

. 

“The formal rationality of law, which was beneficial to the bourgeois 

interests of na individualistic competitive capitalism, was already modified 

during the Weimar period. The increasing concentration of economic power 

reduced the importance of general laws which had presumed a situation with 

approximately equal economic competitors. In correspondence to these 

changed economic conditions, measures that made individual regulations 

possible in the face of individual monopolies became more common. 

Similarly, the pluralistic differentiation to those addressed by the law 

eliminated the preconditions for the abstract generality of law. The 

entanglement of state and economy necessity the firm organization of 

societal demands on the states.” (MAUS, 1998, p. 203)  

 Neste contexto, não havia a necessidade de maiores intervenções do Estado Total no 

campo econômico, sendo que todas as diligências neste sentido foram no sentido de manter a 

ordem já existente, que era a liberal. Desta forma, o Estado totalitário alemão garantia o 

afastamento das demandas reivindicativas sociais, do poder econômico, fazendo com que 

este, permanecesse eminentemente liberal. Para Ingeborg MAUS (1998, p. 198): “The strong 

state as guarantor of an economy liberated from all social responsibilities is again in 

demand.” 

 O mesmo não aconteceria nos demais campos, nos quais havia a atuação de forças 

sociais múltiplas. Esta diferenciação entre economia e demais campos sociais, decorre, em 

                                                                                                                                                                                     
inevitably “pollute” the normative core of Law and thus distort its very essence. Law constitutes a “pure” set of 

norms, the realm of “ought” (Sollen), in stark contrast to the facticity (Sein) of empirical power struggles.” 

(SCHEUERMAN, 1999, p. 25) 
210 Em texto pós II Guerra, Carl SCHMITT (1998-B, p. 69) critica a existência de vários mercados internos, fato 

que, acaba por tornar o mundo plural, um pluralismo econômico na busca de espaços vitais. 
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muito, pelo desvirtuamento que a burguesia fez com o Parlamento, transformando o órgão 

legislativo de um centro de decisão e proteção dos interesses econômicos da burguesia, em 

especial, da propriedade privada, elemento essencial da economia capitalista. 

 Tanto é assim que, a suspensão do direito (para protegê-lo) que poderia ser decidida 

pelo Führer (art. 48 da Constituição de Weimar) era em relação ao direito público e não ao 

direito privado (SCHMITT, 1968, p. 50), que regia a maioria esmagadora das relações 

econômicas da Alemanha. 

 Schmitt excluía a propriedade privada do conceito de igualdade política material. A 

questão de igualdade, base da democracia, somente interessava no campo público, tornando 

este conceito – igualdade – aplicável tão somente no campo público. Desde que a propriedade 

privada não fosse usada como elemento de desestabilização política, aplicava-se a ela, as 

velhas regras do direito privado, de usar, fruir e dispor. Assim, a propriedade privada foi 

transformada em elemento de estabilização social ao ser afastado da pauta de reivindicações 

sociais e políticas, cabendo ao Estado, protegê-la dos movimentos sociais de reivindicação, o 

que feito pelo modelo corporativo de regulação social
211

. 

“La igualdad del Derecho privado domina según los princípios 

democráticos, solo em el sentido de que las leys de Derecho privado valen 

igual para todos, pero no em el sentido de la igualdad económica de los 

bienes, propriedad o ingressos privados.La democracia, como concepto 

esencialmente político, solo afecta en sus consecuências y aplicaciones al 

Derecho público.Sin embargo, se deduce del caracter esencialmente político 

dela democracia la incondicional primacia de ló público sobre ló privado. 

Tan pronto como la desigualdad econômica o el poder social de la 

propriedad privada esorbe e ponga en peligro la igualdad política, 

puedehacerse politicamente necessário suprimir por ley o per medidas tales 

estorbes o peligros. Frente a esta necessidad, la invocación al carácter 

sagrado de la propriedad privada no seria democrática, corresponderia a 

los princípios del Estado burguês de Derecho, cuyo sentido específico es el 

de frenar las consecuências de um principio político como la democracia, 

                                                           
211 “La organización general del Estamento de la Industria y el Comercio demuestra que ele nacionalsocialismo 

desea que la economía alemana sea um sistema capitalista bajo control oficial. El gobierno fija la labor que la 

industria debe desempeñar y exige su cumplimiento. Se declara enfaticamente que la propriedad privada forma 

parte integral del orden de cosas del nacional-socialismo. Por otra parte, la propriedad privada está 

subordinada a los interesses del estado, y este principio constituye una de las consignas principales del partido: 

Gemeinnutz vor Eigennutz. La aplicación del interés de la comunidad; diversos autores consideran este 

principio como contradictorio, dada la importancia que se concede a la propriedad e iniciativa privadas. Pero 

no existe oposición entre la propriedad privada y la regulación oficial, si el poder tiene idênticos a los sectores 

de la comunidade o si los hombres que están en el poder son al mismo tempo el grupo proprietario.” 

(SWEEZY, 1934, p. 56)    
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convirtiendo a esta em una democracia constitucional, es decir, limitada por 

la ley constitucional.” (SCHMITT, 2011, p. 329) 

 A propriedade privada como fator de estabilização social tem suas origens históricas, 

qual seja desde a queda do modelo feudal e ascensão da burguesia que, utilizando do modelo 

político liberal, transformou o Parlamento em agente garantidor dos interesses burgueses 

(SCHEUERMAN, 1999, p. 49). Por sua vez, esse modelo começa a ser ameaçado com a 

Constituição de Weimar. 

  O Parlamento na visão de Schmitt foi criado por uma elite que chegou ao poder 

(burguesia) e que, seria dominado politicamente por esta elite e, controlaria por sua vez, todo 

o Estado o qual era criado e operado segundo as regras (leis) advindas do parlamento que por 

sua vez era controlado pela burguesia. Com a ascensão das massas ao Parlamento, as 

discussões sobre os limites do Estado e a economia liberal, são substituídas pelo debate da 

inclusão dos direitos sociais e, a ausência de consenso (ou a precariedade do mesmo) leva a 

inclusão destes na Constituição de Weimar, mas, em termos genéricos. 

 Não só a indefinição semântica dos direitos sociais incluídos na Constituição de 

Weimar – tema fortemente criticado nas obras de Schmitt - contribui para sua ineficácia 

 Além disso, a democracia dos séculos XVIII e XIX afirmava que o processo político 

parlamentar neutralizava as formas políticas em debate vez que estas chegariam ao consenso 

através do debate parlamentar cujo resultado seria a lei (DYZENHAUS, 1998, p. 08). 

 Resta assim configurado que existem esferas de não intervenção do Estado alemão e, a 

economia é uma delas, existindo em verdade uma intervenção inversa, ou seja, intervenção 

para proteger o sistema econômico capitalista, tornando o Estado alemão, liberal no aspecto 

econômico. 

“O conceito de político de Schmitt não implica na total usurpação de todas 

as esferas sociais pelo Estado e pela política, ante o contrário Schmitt 

deseja garantir a autonomia de esferas não estatais. O Estado forte que 

defende é um que protege a liberdade econômica dos setores privilegiados 

das demandas populares garantidas pelo Estado Social. Será a dissolução 

ou ruptura da divisão entre o político e o não político que vai trazer uma 

série de problemas para a definição do político ou para sua vocação em se 

manifestar de modo privilegiado em certos domínios em contraposição a 

outros.” (BERCOVICI, 2004, p. 70) 
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 Carl Schmitt explicita em sua obra, de forma clara que embora o Estado seja forte, isto 

é, com capacidade de intervenção em todas as esferas, algumas delas não necessitam de tal 

intervenção, possuindo regras próprias, como é o caso da religião e da economia. 

“Mas por outro lado, manteve-se em uma considerável neutralidade e não 

intervenção perante a religião e a economia respeitando amplamente a 

autonomia dessas esferas da vida. Assim, ele não era absoluto no sentido e 

não era tão forte a ponto de tornar-se sem significado tudo o que não era 

Estado, dessa forma, foi possível um equilíbrio e um dualismo. Podia-se em 

especial, considerar possível um Estado sem religião e sem uma concepção 

de mundo, até mesmo um Estado completamente agnóstico, e construir uma 

economia que não necessita do Estado e um Estado que não depende de 

economia. Contudo o ponto de referência determinante continuará sendo o 

Estado, pois ele detém uma existência nítida e concreta.” (SCHMITT, 2007, 

p. 108) 

  Em verdade esta esfera de não intervenção econômica decorre do modelo liberal 

burguês que é mantido pelo Estado nazista, mas, no viés social, há uma alteração estrutural 

criando um Estado interventor, em muitos casos voltados para proteger o modelo não 

interventivo econômico (SCHMITT, 2007, p. 115). 

  A solução encontrada por Schmitt é a criação de um Estado Total capaz de regular e 

organizar toda a vida social, porém, omitindo-se na esfera econômica, o que leva à conclusão 

de que esta manteria seu status quo liberal
212

.  

   No caso, os direitos sociais, ou melhor, as classes populares que ascenderam ao 

parlamento e passaram a reivindicar não só a criação mas a efetivação de conquistas sociais, 

são considerado por Schmitt como inimigos do Estado alemão e, não podendo eliminar 

fisicamente os trabalhadores (alemães) cria um novo conceito jurídico que se sobrepõe aos 

direitos do homem, tanto individuais como sociais, que são as garantias institucionais. Isto é, 

o Estado passava a ter direitos de que suas instituições funcionariam e estariam a salvo dos 

direitos individuais e sociais dos homens
213

.  

                                                           
212

 “In the exegesis offered here, Schmitt develop two distinct but nonetheless complementary lines of 

argumentation. First, Schmitt traces the transformation of the liberal state into the modern interventionist 

welfare state (A). Second, he supplemented his political and economic account of the emergency of the so-called 

total state with a speculative philosophy of history, according to which our era is defined by “economic-

technical” imperatives requiring that authentic political actors effectively manipulate modern economic and 

technological instruments if they are to engage successfully in friend/foe (B). Finally, Schmitt welds these two 

lines of argumentation to a defense of an authoritarian brand so executive-based plebiscitarianism.” 

(SCHEUERMAN, 1999, p. 86) 
213

 Olivier BEAUD (1997, p. 89) tem conclusão semelhante: “Contre la conception liberale classique des droits 

del´homme perçus comme des droits individuels opposables à l´État, Schmitt oppose, de maniere polemique, une 
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  A economia para SCHEUERMAN (1999, p. 86) é um elemento de decisão racional. A 

racionalidade almejada por Schmitt é a racionalidade econômica, não no sentido de busca por 

uma máxima eficiência de resultados econômicos positivos, mas, na racionalização da vida 

social capaz de potencializar a economia liberal. O Estado Total embora também pudesse 

abarcar todas as questões de economia, se limitou a direcionar as reformas estruturais da 

sociedade alemã no sentido de aumentar a eficiência do sistema econômico, tornando mais 

racionalizado e eficaz. 

 Com isso, não há mais espaço para acreditar no Estado neutro
214

, que não intervém no 

campo social e econômico, passando a entender que o Estado é capaz de tomar decisão 

política e implementá-la, devendo para tanto, eliminar os conflitos internos na sociedade. 

Estas intervenções são por sua vez na estrutura social e não na estrutura econômica, que 

permanece liberal e, se vale das alterações feitas pelo “Estado-Total”. 

 A intervenção do Estado no campo social não ocorre no sentido de transformar a 

estrutura econômica em uma estrutura planificada nos moldes soviéticos ou, promover a 

estatização dos meios de produção, mas tão somente reorganizar a ordem social e administrar 

a ordem econômica, mas, sem intervir. 

“In this alternative scenario, the state would still play a central role in 

social and economic affair; the days of laissez-faire have come to an end. 

Yet the state would now simultaneously acknowledge the limits of direct 

interventionist devices. Mor specifically, the state should prouder the legal 

and institutional preconditions for a system in which capitalist proprietors 

engage in conscious forms of joint supervision of the economy. Schmitt is 

emphatically opposed to the collectivization of private property. But He does 

endorse “collective” decision making by capitalist proprietors. Where 

economic decisions are likely to have a “public” significance, state planners 

would not dominate the entrepreneur. Instead entrepreneurs would engage: 

in forms of planning. In Schmitt´s own terms, the state planners should not 

                                                                                                                                                                                     
construction “organique” des droits fondamentaux qui permet d´enserrer l´individu dans le groupe social 

auquel il appartient. Cette construction “organique” trouve so expression la plus manifeste dans la notion de 

“garanties institutionneles”. Elle était déjà presente dans la Théorie de la Constitution (1928), mais elle devient 

au centre de as réflexion sur les droits fondamentaux à partir de 1930. Elle este definie em 1932 comme “lês 

garanties constitutionnelles d´une institution de droit public em tant que telle”. Schmitt va faire jover ces 

garanties institutionelles contre lês “droits de liberté” em instaurant une hiérarchie à leurs profit. Cette 

subordination de la liberte vis-à-vis de l´institution témoigne de la vision philosophique de la liberte que repose 

sur le refrs radical de toute autonomie de la liberte et de gon cartère principiel.” 
214 “Liberal neutrality does not mean that liberals abstain from pursuing their purposes politically. The liberal 

approach to policis, however, is purely instrumental, because it is only for the sake of safeguarding private and 

economic interests that liberals engage in politics. This instrumental approach to policits is mirrored in the fact 

that liberals typically hide their particular goals behind allegedly neutral or even universal normative 

Standards. From this perspective, liberal neutrality ultimately amounts to hypocrisy.”(BIELEFELDT, 1998, p. 

25) 



118 

 

dominate; tithe, the (economically) dominant should plan. The final aim of 

this system would be an overall reduction of direct administrative regulation 

of the economy.” (SCHEUERMAN, 1999, p. 103) 

  Embora não houvesse intervenção direta na economia, havia a indução da produção 

dentro da lógica da economia de guerra, privilegiando os grandes grupos econômicos, 

formando uma economia “quase pública” ou “economia auto administrada”. 

(SCHEUERMAN, 1999, p. 106).  

 Isto por sua vez, somente é possível dentro do Estado Total Qualitativo, que busca a 

eficiência de sua regulação social em todas as esferas possíveis, mas não necessita intervir em 

todos os ramos sociais. 

 A ausência de intervenção estatal direta no campo econômico
215

 decorre em grande 

parte porque a lógica da empresa
216

, especialmente no setor produtivo – a fábrica, possui uma 

racionalidade natural – própria - que elimina o conflito pelo uso da razão com base 

econômica
217

 (eficiência). Dessa forma, as vontades individuais que geravam falsas verdades 

no debate parlamentar, no setor produtivo eram eliminadas na linha de produção que, 

consistia na imposição da decisão do proprietário da fábrica sobre o que produzir e como 

produzir, segundo a forma mais eficiente de se produzir, limitando-se o operário, a ocupar o 

seu lugar pré-determinado na linha de produção. 

 A técnica – algumas vezes colocada como tecnologia por Schmitt ou alguns de seus 

comentadores – é o instrumento de neutralização da sociedade, isto é, uma esfera central na 

qual todos os processos sociais são neutralizados e incorporados ao sistema dominante ao 

                                                           
215 “O Estado Total Qualitativo subordina a esfera privada, não no sentido da politização da economia, mas 

para neutralização dos conflitos no campo econômico. A economia, assim, é subordinada às instâncias estatais, 

mas é preservada como ordenamento social privado autônomo.” (BERCOVICI, 2004, p. 101) 
216 Schmitt critica as leis (ainda no período de Weimar) que buscam intervir no campo social vez que, criadas 

pelo Parlamento que por sua vez era composto por diversas forças sociais, ficando assim, ausente o elemento 

racionalidade. As leis, para serem racionais deveriam vir de cima para baixo e não de baixo para cima como 

estava a ocorrer. Para SCHEUERMAN (1997, p. 127): “The new social Law is incompatible with the rationality 

of a capitalist market economy formal legality, and modern bureaucracy, just as the demand for it stems from an 

essentially antimodernist attack on such institutions. Welfare state Law comes “from below” and shares al the 

irrationality of allegedly emotion-based popular political action, which Weber so loved to dwell on in his 

polemics against the Left.” 
217 “As the imposing of functional means toward some wretched or senseless purpose as the universal urgency of 

means over ends, the factory so nullified the individual that no once did the recognize his own eradication. What 

most disturbs Schmitt about the way of thinking that characterizes modernity is a blind domination of nature and 

what has come to be called “instrumental rationality”; “functional means” toward a “senseless purpose”. 

Products whether the outcomes of a capitalist assembly line or the results of a burocratic decision making 

apparatus, are spurted or quickly and efficiently without any serious consideration of their ethical worth. 

Rationality is equited with efficient production, on the one hand, and consumption is driven by irrational 

impulses, on the other.” (MCCORNMICK, 1997, p. 42) 
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passarem por essa esfera. Com isso, cabe à técnica, atualmente, a homogeneização da das 

diferenças sociais de grupos e indivíduos e, esta técnica possui como pano de fundo a 

racionalidade (razão). Historicamente, a sociedade sempre buscou processos de neutralização 

dos conflitos sociais - individuais e coletivos
218

.  

 Acima desta esfera neutralizada, técnica e racional, havia a decisão política que criava 

e dava validade a esta ordem neutra, que por sua vez, tomada pelo Führer, ou seja, quem 

decidia na situação de excepcionalidade da vida comum
219

, neutralizada pela técnica.  

 Pelo que foi exposto no início do capítulo sobre o pagamento de bônus por alcance de 

metas de produção e o tráfico de influência nas discussões destas metas, podemos concluir 

que a função do Estado (Total Qualitativo) era reduzida a coordenar as atividades 

econômicas; realizar planejamento – com participação dos grandes grupos econômicos; 

estimular a produção através do pagamento de bônus e; proteger a propriedade privada. 

 Para Gilberto BERCOVICI (2004, p. 102): 

“O Estado tem, para Schmitt, um papel fundamental nos assuntos sociais e 

econômicos. A era do laissez-faire acabou, mas o Estado deve, também, 

saber os limites de sua atuação. Schmitt quer uma intervenção autoritária 

na economia, não a planificação, nem um projeto de emancipação social. 

Busca reafirmar as condições de possibilidade de um comando político 

unitário. A economia não é para o Estado, pois há o risco de incorporá-lo 

aos conflitos econômicos. A economia deve ser liberal, privada e 

despolitizada. O poder econômico aliado ao Estado o obriga a respeitar 

limites na sua atuação na economia. A intervenção do Estado é uma ameaça 

que impõe obrigações sociais. O planejamento é aceito desde que a classe 

dominante concorde com ele. O Estado deve, assim, encorajar os agentes 

econômicos privados no sentido da coordenação econômica, reduzindo sua 

intervenção direta na economia ao mínimo indispensável. O contexto 

econômico do decisionismo de Schmitt é o de quem domina a economia, 

determina o seu curso.”  

                                                           
218

 “He situates the rise of modern technology within the broader processo f neutralization that drives 

modernity. Acording to Schmitt, since the religious wars of the sixteenth century, the West has been seeking a 

neutral sphere in wich agrément could be reached and conflict diminished. This Project was sponsored by 

intellectual elites Who sought neutrality in various conceptual principles, zentralgebiete or “central spheres”. 

Europe moved from the controversial shpere of theology in the sisteenth century to the apparently neutral one of 

metaphysics in the seventeenth and, sucessively, to humanitarism morality in the eigteenth, to economics in the 

nineteenth, anda finally to technology in the twentieth.” (MCCORNMICK, 1997, p. 44) 
219 “There, the state apparatus allegedy still constitutes a “higher, on the basis of its own strength and autority 

decisive “Third” superior to competing social and party-based political interests and capable of dominating 

them when necessary.” (SCHEUERMAN, 1997, p. 72) 
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 Ainda há que se observar uma mudança de conceito de hegemonia ocorrida no período 

entre guerras. Até a I Guerra Mundial o conceito de potência e soberania estava atrelado aos 

domínios territoriais e, a parte de então, o domínio da economia passou a ser mais importante 

que o domínio territorial e, no tal questão foi percebida pela Alemanha nazista. O domínio da 

técnica, e o controle da economia e da sociedade se tornaram muito mais importante que o 

domínio do território, questão que Schmitt e a Alemanha, perceberam antes que os outros 

países.  

 Estes novos conceitos de soberania e poder econômico demonstram a preocupação de 

Schmitt com o poder real, de fato, e não com um mero poder abstrato que emanava do direito 

liberal, justificando-se com isso, a posição de prevalência do direito interno sobre o direito 

internacional
220

.  

 Se de um lado o Estado alemão optou por manter sua estrutura econômica, sem se 

tornar interventivo como nos demais campos acreditando que detinha o controle total da 

economia, mesmo sem intervir diretamente; de outro lado, o poder econômico privado 

buscava a partir de sua posição privilegiada no contexto político-econômico reduzir a 

proteção social trazida com o Estado Total Qualitativo e introduzida com a Constituição de 

Weimar.  

 O Estado alemão se valeu da racionalidade das empresas em suas linhas de produção e 

busca pelo lucro como elemento de neutralização das forças de oposição na esfera econômica, 

impedindo principalmente as forças de oposição comunistas. O poder econômico liberal, de 

outra banda, se valeu da não intervenção estatal no sentido de planificação ou estatização de 

empresas e, de incentivos de subvenções e pagamento de bônus por metas alcançadas, criando 

assim uma simbiose entre Estado e setor privado. 

                                                           
220 “Cuando un membro de la comunidad de Derecho Internacional como el pueblo alemán, esencial dentro de 

ella pese a sua estado de desarme y a su privación de derechos, cambia y se transforma intimamente y adquiere 

otra estrutura política interna y una nueva constitución espiritual, se transforma también toda la comunidad de 

Derecho Internacional, pues el orden político interior es la base y la condición previa del orden insterestatal, 

reflejándose aquél en éste, no existiendo ningún orden interestadual sin orden interior del Estado. Es una 

noción especificamente nacional-socialista que la manera de ser una comunidad, está determinada 

esencialmente por la manera de ser de una comunidad, está determinada esencialmente por la manera de ser de 

los membros de esta comunidad. La consecuencia de esto es que el Derecho de las relaciones y lazos 

interestatales no se funda en un pensamiento normativo abstracto, sino que sólo puede desarrollar-se en un 

orden concreto de Estados y pueblos de carácter determinado y reconocidos concretamente en sus cualidades 

propias. La ideología nacional-socialista aspira a un orden formado de dentro afuera.” (SCHMITT, 1995, p. 

41)  
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 Dentro deste Estado Total Qualitativo muitos autores falam em Estado de Emergência 

Econômico, estado no qual, o capitalismo de competição é substituído pelo capitalismo 

organizado
221

 (SHEUERMAN, 2000, p. 1.874).  

 Tanto é assim, que houve restrições aos novos negócios
222

 (capitais) na Alemanha, 

demonstrando que esta organização do capitalismo, teve um caráter conservador, 

privilegiando o capital estabelecido e, agora reorganizado sob a forma de monopólios, sobre o 

novo capital formado a partir das crises econômicas alemãs. 

 Carl Schmitt, já em 1932 demonstrava que existia uma relação entre os capitalistas 

liberais e, o poder político
223

; dependendo em verdade, os primeiro dos segundos, buscando 

demonstrar que o econômico, por mais que tentasse neutralizar as demais forças sociais, 

sempre foi dependente do controle político, senão vejamos: 

“Por meio do liberalismo do século passado, todas as concepções políticas 

foram transformadas e desnaturadas de uma forma peculiar e sistemática. 

Enquanto realidade histórica, o liberalismo, tanto quanto qualquer outro 

movimento humano significativo, pouco escapou ao político, tendo também 

suas neutralizações e despolitizações (da educação, da economia etc.) um 

sentido político. Assim como outras pessoas, os liberais de todos os países 

praticaram política, coligando-se, da forma mais diversa, com elementos e 

idéias não liberais na qualidade de nacionais liberais, sociais liberais, 

conservadores livres, católicos liberais etc. Eles ligaram-se, especialmente, 

com as forças totalmente antiliberais da democracia, por serem forças 

essencialmente políticas e que conduziam, até mesmo, ao Estado total.” 

(SCHMITT, 2009, p. 75) 

  A esfera econômica estava neutralizada pela ação política, mantendo-se assim a 

racionalidade liberal que fazia esta esfera funcionar segundo o interesse político do regime. O 

                                                           
221

 “For Schmitt, the imperatives of emergency economic power ultimately demonstrated the fundamental 

bankruptcy of liberal democracy. Liberalism’s preference for the supremacy of elected legislatures, the 

separation of powers, and the rule of law allegedly rendered it incapable of dealing with the exigencies of the 

economic state of emergency. Too often, liberal democracies responded to the necessity of enormous grants of 

delegated economic authority with halfway measures and bad faith institutional compromises inconsistent with 

liberal principles. By 1933 Schmitt openly argued that only a National Socialist alternative to liberal democracy 

was up to the tasks of the economic state of emergency: National Socialism alone could guarantee a system of 

flexible, situation-specific rule, in accordance with the requirements of economic crisis management.” 

(SHEUERMAN, 2000, p. 1.883) 
222 “Las razones de esta limitación son de diferentes clases. Ante todo, hubo, al comienzo del régimen, y está es, 

por así decirlo, la razón <<duradera>> de esta limitación, la voluntad de impedir el desarrollo de empresas 

competidoras de los cárteles, este en un momento de depresión económica, de restricción de los negócios. Esta 

limitación, en definitiva, no consistía más que en la afirmación de los derechos de la propriedad del capital 

<<antigo>>, del capital <<estabelecido>>, del capital ya invertido, sobre el capital <<joven>>, sobre el 

capital recentemente formado. Constituye una tendencia constante del capital monopolista aplastar en embirón 

a sus jóvenes competidores; gracias al nazismo, el capital monopolista obtiene de esa forma el médio legal para 

hacerlo.” (BETTELHEIM, 1977, p. 76) 
223 Para Carl Schmitt o controle dos meios técnicos colocados à disposição do Estado moderno era essencial para 

evitarmos voltar ao modelo medieval do Estado Leviatã que possuía poderes enormes mas, nada controlava 

(SCHMITT, 1994, p. 20). 
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valor político, melhor dizendo, a vontade política de quem decide, era capaz de neutralizar 

todas as forças sociais em conflito daí, a necessidade de se privilegiar o campo político sobre 

o econômico
224

. Ao separar a esfera econômica da política, esta ficaria livre da interferência 

dos interesses econômicos, mantendo sua unidade e, a esfera econômica permaneceria livre 

dos interesses dos partidos políticos fragmentados, garantindo assim, sua eficiência – 

despolitizada e neutra, portanto.  

  A neutralização política mantém o caráter liberal e conservador de Carl Schmitt 

manifestado em passagem da obra Nomos da Terra, publicado em 1950 que incita o respeito à 

economia liberal nos conflitos políticos: 

“El segundo punto de vista qe vierte alguna luz sobre la teoría, llena de 

contradicciones, de la sucesión de Estados puede deducirse del aspecto 

económico del problema del espacio. Este punto de vista explica la 

unanimidad con la que, según hemos mencionado anteriormente, es 

reconocido el princípio de la obligación a respetar derechos privados bien 

adquiridos, puesto que se rifiere al supuesto tácito de toda la teoría clásica 

de la sucesión de Estado, es decir el hecho de que todos los Estados 

interessados en el cambio territorial reconocen por principio la misma 

ordenación económica aún cuando se encuentren en niveles muy distintos de 

desarrollo. La constitución económica era, em siglo XIX, la ordenación de 

una economía libre común. Así, pues, se creó, un mercado común libre que 

traspasaba las fronteras políticas de los Estados soberanos.” (SCHMITT, 

2005, p 200)   

  A neutralização política das forças econômicas gerou ainda uma mudança em toda a 

lógica jurídica existente, diminuindo a natureza genérica da legislação, isto é, feita todos 

(igualdade formal), passando a legislação a atuar na exceção, no caso concreto, situação esta 

que se tornou comum na economia alemã tendo em vista a existência de monopólios. A 

                                                           
224 Em texto de 1959, Schimitt critica o novo sistema de valores do pós guerra, o qual, diante do conflito de 

diversas matrizes valorativas, o ponto comum foi a transformação de todos os valores em valores econômicos: 

“Quizá se anuncia en tal modo de hablar algo muy sencillo y actual: una sociedad múltiple, esto es, híper-

desarrollada, pluralista, compuesta por numerosos grupos heterogéneos, tine que transformar el espacio 

público adecuado a ella en un campo de ejercicio para manifestaciones de lógica del valor. Los intereses 

grupales aparecen entonces como valores en la medida en que se transforman categorías jurídicas esenciales en 

valores ubicados en un sistema adecuado a dichos intereses. La transformación en valores, <<la puesta-en-

valor>>, hace conmesurable lo inconmensurable. Bienes, metas, ideales e intereses completamente 

desconectados – por ejemplo, los que corresponden a iglesias cristianas, sindicatos socialistas, asociaciones de 

agricultores, médicos, víctimas, damnificados y expulsados, famílias con muchos hijos, etc., etc. – se vuelven de 

esa forma comparables y se convierten en matéria de negociación de tal modo que se torna posible calcular un 

cupo en la distribución del produto social. Esto tiene su razón de ser en tanto y em cuanto se es consciente de la 

particularidad específica del concepto de valor y se busca su sentido concreto allí donde tiene su lugar, es decir, 

en el ámbito económico.” (SCHMITT, 2010, p. 95)   
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legislação era feita individualmente, para o monopólio, pois, não havia outros sujeitos 

passivos da legislação
225

. 

 O monopólio na Alemanha foi a maior forma de dominação – econômica e social – 

como afirma Max HORKHEIMER (1998, p. 35), e dominação total como pretendia Carl 

Schmitt. 

 Inclusive, com o fim da concorrência pelo desenvolvimento dos monopólios, o direito 

também sofre alterações, especialmente pelo fim da lógica da norma geral, aplicável a um 

contexto de múltiplos atores econômicos, formalmente iguais, fato que leva a exigência de 

leis gerais, aplicável a todos os atores econômicos. A exigência de segurança e certeza nas 

relações jurídicas, a independência do Judiciário e a Separação de Poderes, tornam-se 

desnecessári na organização monopolística da economia (NEUMANN, 1969, p. 52). 

 A intervenção pontual (qualitativa) do Estado na ordem econômica já vinha, segundo 

Carl Schmitt antes mesmo da ascensão do nacional-socialismo ao poder em janeiro de 1933, 

narrando o próprio SCHMITT (2001-C, p. 90) que o Estado, supostamente neutro, assim não 

o era, pois ao regulamentar em 1923 o abuso do poder econômico reconhecia a existência do 

Poder Econômico e que, deveria atuar para contê-lo, ocorrendo a mesma questão na legislação 

trabalhista
226

. 

 Em síntese do que fora exposto no capítulo, Carl Schmitt defendia que a lógica do 

Estado (razão de Estado) se sobreporia à razão do mercado e a corrigiria no que fosse 

necessário. Entretanto, a estrutura e lógica da economia de mercado não são negadas ou 

destruídas no modelo de Schmitt que, simplesmente substitui a figura da decisão racional de 

natureza puramente econômica – diga-se do setor produtivo privado que defende a não 

vinculação do econômico a nenhuma forma política – pela decisão do Soberano, formando o 

Capitalismo tutelado vez que, as forças produtivas não são eliminadas ou estatizadas, apenas 

conduzidas, subjugando a economia à decisão política. 

                                                           
225 “El punto central de la teoría jurídica nacional-socialista consiste en negar totalmente la generalidad del 

derecho. Por consiguiente, no puede haber separación de poderes. El poder del estado contituye un todo 

indiviso e indivisible englobado bajo la categoría de la unidad de liderazgo. No hay dos personas ni dos casos 

en que se aplique la misma regla. Hay que tratar a cada hombre y a cada situación concreta con uma regla 

especial, o, em nuestro linguaje, com decisiones indiduales. La principal función del derecho nacional-socialista 

consiste en conservar la existência racial. Por consiguiente, necesita subrayar las diferencias biológicas y negar 

la igualdad social o jurídica y los derechos civiles.” (NEUMANN, 2005, p. 497). 
226 Ainda há que se mencionar a lei de 17 de abril de 1919 que aprova a forma simplificada para a legislação 

econômica a fim de possibilitar o cumprimento das imposições do Tratado de Versalhes (SCHMITT, 2001-E, p. 

128) 
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 Há que se registrar ainda que o modelo econômico de Schmitt teve forte inspiração na 

estrutura burocrática da Igreja Católica, única instituição capaz de materializar conceitos 

transcendentes da economia: 

“A secularização, portanto, parece evidenciar a incapacidade da sociedade 

moderna conferir um fundamento para a ordem, ou ainda de construir uma 

ordem política. Dizendo de outra maneira, a secularização aparece como o 

pis aller de uma sociedade que perdeu de vista o transcendente, mas não 

inteiramente. As categorias metafísicas restam, assim como resta a única 

instituição capaz de conferir forma jurídica, estética e política na 

atualidade: a Igreja Católica. Seu poder representativo é evidenciado pelo 

fato de seu líder supremo ser o vigário da figura ausente do cristo. A Igreja 

mantém viva assim a noção de autoridade sob a qual pode se abrigar uma 

autêntica prática política. A tentativa de substituir a representação do 

transcendente pela idéia de humanidade se revela infrutífera, pois esta é por 

demais abstrata, assim como fracassa a iniciativa liberal de fundar a 

prática política de governar sobre leis imanentes: “nem as coisas nem as 

pessoas necessitam de um ‘governo’ quando o mecanismo do econômico e 

do técnico cede a leis imanentes.”” (ADVERSE, 2008, p. 374) 

 O que não resta claro nas propostas de Carl Schmitt é se o seu modelo de Ideologia de 

Estado
227

 foi pensado de forma direcionada à proteção (manutenção) do mercado alemão ou, 

foi pensada como um modelo organizacional geral, sendo que, a continuidade do sistema 

econômico liberal foi uma consequência - embora planejada – da Ideologia do Estado. 

 Assim, não se pode continuar com a leitura simplista de que a política econômica da 

Alemanha Nazista e, de certa forma, a de Carl Schmitt era um arranjo contrário ao 

comunismo
228

 que avança no leste europeu e ameaçava a Alemanha enfraquecida com a 

derrota na I Guerra Mundial. A estrutura de Estado autoritário não substitui, mas sim, corrige 

e adequa o sistema capitalista liberal, colocando o grande capital a serviço dos projetos 

nacionais socialistas. 

 

 

 

 

                                                           
227 Para Bolivar LAMOUNIER (2006, p. 386) a Ideologia de Estado possui as seguintes características: “1) 

Predomínio do princípio ‘estatal’ sobre o princípio de ‘mercado’, 2) Visão orgânico-corporativa da sociedade; 

3) Objetivismo tecnocrático; 4) Visão autoritária do conflito social; 5) Não organização da ‘sociedade civil’; 6) 

Não-mobilização política; 7) Elitismo e voluntarismo como visão dos processos de mudança política; 8) Leviatã 

benevolente.”   
228 Neste sentido encontramos Frederico MAZZUCCHELLI (2009, p. 280). 
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CAPÍTULO IV - CONJUNTURA POLÍTICA DA ALEMANHA  

 

  Para melhor compreensão dos motivos da ascensão do nazismo, e de sua relação com 

as massas, é importante conhecermos o contexto histórico que permitiu a divulgação e 

aceitação de ideologia nazista e que, facilita a análise da influência de Carl Schmitt sobre este 

momento histórico.  

  O processo de industrialização na Alemanha antes da I Guerra Mundial foi rápido 

devido em grande parte à concentração da capital e a formação de trustes e cartéis, que se 

aceleraram depois da unificação, completada em 1870. No entanto, a derrota da Alemanha na 

I Guerra Mundial desmantelou a produção industrial, gerando instabilidade social.  

   Os últimos meses do ano de 1918 criaram o clima social de que a Alemanha era um 

país derrotado. A entrada dos Estados Unidos na guerra com os enormes recursos que 

dispunham, determinou a vitória dos aliados (franceses e ingleses). Até o final de setembro de 

1918, a Alemanha perdeu aproximadamente 2 milhões de soldados. 

 A solução encontrada foi a busca de um consenso entre os empresários, a elite alemã 

e, as classe sociais mais baixas, altamente prejudicadas com os resultados da I Guerra 

Mundial, consenso esta que ficou conhecido como a “Coalisão de Weimar
229

”. O resultado 

deste Pacto Político foi a Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919, que, nos modelos 

da Constituição Mexicana de 1917, trazendo uma série de direitos sociais, transformando a 

                                                           
229 “Se designa así a los tres grandes partidos políticos que tomaron ubicación, cada uno siguiendo sus 

premissas ideológicas y programáticas, en la zona relativamente central del arco político weimariano y que 

constituyeron cada uno con su organización el sustento institucional democrático de la República. Por un lado 

se encontraba el partido socialdemócrata, reformista (S.P.D). Recibió flertes influencias desde la versión 

socialista de Eduardo Bernstein. Ideológicamente rechazaron la “lucha de clases” y la ruptura 

“revolucionaria”. Practicaron en su seno un policlasismo socialista de bases éticas. Esta postura se afirmó con 

mayor convicción después de habler reflexionado profundamente sobre el “ser” de la revolución y como debía 

interpretarse y traducirse en la práctica. La dirigencia del partido socialdemócrata alemán fue convenciéndose 

con el tempo de la importancia de adoptar una postura política abiertamente “legalista”. También se sumó a la 

Gran Coalición el Partido Demócrata. Éste había sido fundado en 1918 y estuvo compuesto por liberales 

burgueses, provenientes de los grupos liberales que no habían pactuado con Bismarck y eran herderos del 

liberalismo de 1848. Max Weber y Hugo Preuss pertenecieron a sus filas. Este último – maestro de Carl Schmitt 

– estaba considerado como el padre de la Constitución de Weimar; si bien no logro plasmar en ella el orden que 

consideraba necesario: posibilitar un verdadeiro Estado del Pueblo, racionalmente descentralizado para 

asegurar los intereses de la Nación y servir como un instrumento útil para la imprescindible transición 

política.” (BERTÍN; CORBETTA, 1997, p. 36)    
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natureza do Estado alemão, consolidando ainda o sistema parlamentar criado em 1918 com a 

fuga e abdicação de Wilhelm II que iniciou o movimento constituinte
230

. 

  Os anos entre 1919 e 1923 ficaram conhecidos como "os anos terríveis". Em 28 de 

junho de 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes. Por esse tratado a Alemanha ficou 

obrigada a pagar pesadas indenizações, teve seu território dividido, o exército reduzido a um 

efetivo de 100 mil homens e foi proibida de ter aviação e grande parte da marinha de guerra. 

O Tratado de Versalhes tornou inviável o desenvolvimento de qualquer política econômica na 

Alemanha nos tradicionais moldes liberais. 

  Neste clima de insatisfação geral, especialmente devido à crise inflacionária, o líder do 

Partido Nazista, Adolf Hitler, tenta um golpe de Estado. O golpe seria dado a partir de 

Munique, mas foi frustrado pela polícia alemã. Hitler foi preso e, na cadeia, escreveu um 

conjunto de pensamentos, que depois foram editados como Mein Kampf (Minha Luta). 

  Enquanto a situação política se estabilizava, os nazistas, apesar de isolados, 

organizavam seu partido numa estrutura militarizada e apoiados numa vasta máquina de 

propaganda, idealizada por Joseph Göebbels. Hitler cercou-se de outros antigos militares, 

como Ernest Röehm, criador da SA (tropas de assalto) (posteriormente extinto por Hitler), 

e Heinrich Himmler, criador das SS (tropas de elite). 

  A partir de 1930, o movimento liderado por Adolf Hitler cresceu
231

, aproveitando-se 

do descontentamento popular (GUERIN, 1973, p. 69) com as crises econômicas e políticas, 

descontentamento este em grande parte sustentado pelas classes trabalhadoras que tiveram 

grande parte de suas condições econômicas reduzidas, perdendo a fé na República de Weimar 

(KITCHEN, 2013, p. 316). O Partido Nacional-Socialista (NSDAP) se tornou a maior força 

política em 1932. Com a demissão de Franz von Papen
232

, o penúltimo chanceler da 

                                                           
230 Sobre o período anterior a formação da República de Weimar e as consequências do Tratado de Versalhes 

conferir Martin KITCHEN (2013, p. 286).  
231 “For the moment, I leave this story in July 1932, with the Nazi Party the largest in Germany, with 37 percent 

of the vote. The Nazis had not gained a majority at the ballot box – they never would – but they had made 

themselves indispensable to any nonsocialist coalition that wished to govern with a popular majority rather than 

through presidential emercency-decree powers, as had been the case since the last normal government fell in 

March 1930.” (PAXTON, 2004, p. 67) 
232 Para Gilberto Bercovici, Carl Schmitt tem um papel importante na diminuição da importância do Parlamento: 

“A posição de Carl Schmitt, ao reforçar o poder presidencial em detrimento do Parlamento, como atestam os 

últimos gabinetes de Weimar (Brüning, Papen e Schleicher), nomeados pelo Presidente Hindenburg à revelia 

das maiorias parlamentares, ajudou a gerar a crise política final do regime democrático, que desembocaria no 

nazismo.” (BERCOVICI, 2003, p. 198) 
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República de Weimar, o presidente Hindenburg chamou Hitler para constituir o novo governo 

em 30 de janeiro de 1933. 

Após a sua nomeação, Hitler
233

 se desfez dos aliados que apoiaram sua ascensão, 

reservando-se plenos poderes, proibindo todos os partidos políticos, com exceção do seu 

NSDAP
234

. O Partido Social Democrata e o Partido Comunista foram dissolvidos, e os 

demais, forçados à autodissolução. O regime autoritário se acentua com a aprovação da Lei do 

Plenipotenciário de 23 de março de 1933, a qual atribui a Hitler o poder de editar leis sem 

manifestação do Parlamento, aprovação que foi motivada pelo incêndio no Parlamento 

Alemão atribuído aos comunistas, descobrindo-se posteriormente que foi o próprio Hitler o 

responsável pelo incêndio. 

Em 30 de junho de 1934, Hitler elimina toda a oposição conservadora, especialmente 

as suas famosas Tropas de Assalto (SA), aniquilados em uma emboscada comandada 

diretamente por Hitler, episódio que ficou conhecido como “Noite das Facas Longas”. 

Juntamente com a SA, vários outros políticos, oficiais militares e religiosos, foram mortos no 

período de três dias. Este episódio foi arduamente defendido por Carl Schmitt em uma 

publicação de 1º de agosto de 1934, denominada O Füher Protege o Direito
235

, justificando 

os assassinatos coletivos ordenados por Hitler sob o fundamento de que o Füher é uma nova 

fonte do direito (RÜTHERS, 2004, p. 84). 

Esta ascensão do nacional socialismo deve-se em grande parte a crise econômica 

enfrentada não só pelas imposições do Tratado de Versalhes
236

 mas também, da crise 

econômica de 1929 cujo país mais atingido foi a Alemanha. Como afirma Charles 

BETTELHEIM (1977, p. 41) o movimento nacional socialista tem um forte cunho econômico 

no qual, as massas, desacreditadas nas respostas oferecidas pelos partidos políticos 

                                                           
233 “We saw in chapter 3 that the Nazis received less direct financial help from business than many have 

assumed. Before the final deal that put Hitler in power, German big business greatly preferred a solid 

reassuring conservative like von Papen to the unknown Hitler with was refusing all lesser offers in an all-or-

nothing Gamble on becoming chancellor, and when party radicalism resurfaced in Berlin transport strike, 

Money grew scarcer.” (PAXTON, 2004, p. 100) 
234 Carl Schmitt em escrito pós II Guerra argumenta que Hitler chegou ao poder de forma legal já que os 

caminhos da legalidade estavam abertos para a esquerda e para a direita e que, sua Revolução em 1933 foi uma 

Revolução Legal, estritamente dentro da lei (SCHMITT, 2012, p. 83). 
235 “Dos elementos materiales del ensayo deben retenerse: 1. El Füher simpre tiene razón. Él mismo “crea” el 

derecho mediante sus órdenes de assinar carentes de todo fundamento jurídico. 2. El Füher que emite la orden 

de asesinato es su próprio Juez. La delimitación de acciones autorizadas y no autorizadas por parte de personas 

e instancias ejecutantes se sustrae a la competência de los tribunales.” (RÜTHERS, 2004, p. 85) 
236 Carl Schmitt defendia que a doutrina do nacional-socialismo era a saída para a desigualdade real criada pelo 

Tratado de Versalhes, aduzindo que somente uma política interna real poderia suplantar os prejuízos sofridos 

pela Alemanha com a assinatura do Tratado (SCHMITT, 1995, p. 42). 
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tradicionais (burgueses e proletários) à instabilidade econômica decorrente das reparações de 

guerra. As propostas econômicas – demagógicas – do Partido Nacional Socialistas eram 

interpretadas pelas massas como uma terceira via capaz de reerguer a Alemanha. Somando a 

proposta de crescimento da economia, com o apelo emocional de retoma do lugar de destaque 

da Alemanha no cenário internacional e, a incapacidade dos partidos políticos tradicionais, 

abre-se o caminho para a ascensão de Hitler. 

 No campo político a reorganização do Estado alemão se dá a partir das diretrizes da 

Constituição de Weimar (1919) que buscava expressar em seu conjunto um novo conjunto de 

valores sociais da sociedade alemã (NEUMANN, 2005, p. 25), incluindo ainda, alguns 

valores democráticos (semelhantes aos valores norte americanos) que, na prática, 

desestabilizou a estrutura política anterior. 

  A Alemanha nazista, muitas vezes classificada como um Estado centralizado com uma 

administração eficiente, mas era na verdade, um Estado descentralizado permitindo com que 

vários grupos de influência disputassem o poder, fato que se refletiu na formação da economia 

alemã. O Estado totalitário não representava uma administração burocrática forte e 

centralizada embora, Hitler possuía o poder de decisão final sobre toda a estrutura política da 

Alemanha – vide o processo de formação dos grupos econômicos no capítulo anterior. 

 A fragmentação social era tão grande na Alemanha nazista que os vários grupos 

“oficiais”, Exército, SS, Partido, Ministérios civis apresentavam simultaneamente planos de 

ação individuais e divergentes, demonstrando que, não havia uma unidade estrutural na 

Alemanha e que, o projeto militar de expansão foi construído no curso da própria expansão 

nazista. 

 A existência de fragmentação, que em verdade era uma descentralização, não 

implicava na possibilidade de existência de oposição ou, qualquer direto de resistência na 

estrutura decisionista centralizada da Alemanha. Schmitt argumenta que eventual direito de 

resistência, ou seja, se opor a decisão do Soberano era algo ilógico – um contrassenso - para o 

sistema autoritário desenhado
237

. 

                                                           
237 “Pero es que, además, la construcción jurídica del derecho de resistência resulta imposible hasta como 

problema. No se puede construir ni como derecho objetivo ni como derecho subjetivo. No tiene cabida posible 

dentro del âmbito dominado por la gran máquina irrestible. Carece de punto de inserción, de lugar, es, en 

sentido genuíno, “utópico”. Frente al incontrastable Leviathan “Estado”, que a todos somente por igual a “su 

ley”, no existe el “estamento” ni cabe la resistência de um “estamento contrario”. O el Estado existe realmente 

como tal Estado y funciona como instrumento incontrastable de la paz, de la seguridade y del orden, y tiene de 
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 Esta formação descentralizada da burocracia alemã, de certa forma do próprio Estado 

Alemão, foi um dos alvos das críticas de Carl Schmitt
238

, especialmente do modelo 

parlamentar da Constituição de Weimar que, na sua ótica era uma das causas dos problemas 

da Alemanha. A Constituição de Weimar, para NEUMANN (1969, p. 59) reconhecia a 

existência de várias forças sociais as quais, deveriam cooperar entre si evitando o conflito. As 

críticas de Schmitt ao liberalismo são críticas ao modelo parlamentar alemão e, a sua 

constituição de 1919, as quais deveriam ser neutralizadas
239

.  

 Schmitt entendia que, qualquer forma de fragmentação levaria à guerra civil fraticida, 

que é, no entendimento do autor, o pior tipo de guerra, pois, deturpa o conceito de guerra que 

é a conquista de espaço vital (SCHMITT, 1952, p. 76), o qual, pode se perder neste tipo de 

fragmentação.  

 Para Carl Schmitt, o modelo liberal – fragmentado - que se desenhava desde os 

séculos anteriores, havia se esgotado, surgindo várias alternativas, como o comunismo 

soviético e, o Fascismo italiano e, o Estado Totalitário que ele propunha
240

, sendo o Estado 

também, a forma de superação da guerra civil que o modelo liberal poderia causar 

(SCHMITT, 2005, p. 42) 

 A forma parlamentar, baseada da deliberação e publicidade (SCHMITT, 1996, p. 05), 

enfraquecia, na visão de Schmitt, o poder soberano vez que o Parlamento era composto de 

várias forças sociais que barganhavam entre si formando um frágil consenso pela maioria de 

votos, o que, não representa a vontade real, mas sim, uma falsa vontade decorrente da decisão 

                                                                                                                                                                                     
su parte el derecho objetivo y el derecho subjetivo, puesto que como legislador único y supremo crea él mismo 

todo el derecho, o no existe realmente y no cumple su función de asegurar la paz.” (SCHMITT, 2007-C, p. 46) 
238 Para Carl Schmitt os administradores e juízes faziam parte de uma burocracia que deveria ser controlada 

(neutralizada) pela técnica, transformando suas atuações em trabalhos técnico-burocráticos, esvaziando o 

conteúdo política de sua atuação, decisão política esta que era reservada a um poder central, o Füher. 
239

 “As I Will show, Schmitt explicit equates liberalism – that is governmentally, the constitutional and 

institutional guaranteed of limited governmentally, and an individual rights, culturally, the emphasis on 

compromise over conflict, and the individual over the group – with this neutralizing force.” (MCCORNIMICK, 

1997, p. 06) 
240 “The context in which fascism first emerged in Europe was characterized by a structural transformation – a 

fusion – of the economy, society and politics, while welfare-state, conditions eclipsed the nineteenth century´s 

supposedly separate state/society configuration. As the perceived agent or means of this transformation, 

technology consequently aroused exhilaration, awe, and fear, irrespective of whether it was perceived as wholly 

beneficial or detrimental. The analyses on the part of the intellectuals Who engaged technology in this context 

were often hysterical but also sometimes quite perspicacious. Soviet Communism, fascism, and liberal 

technocracy were all posed as potential solutions to this situations. Since the eraly seventies, industrial societies 

have been undergoing another structural transformation, as a Fordist welfare-state configuration gives way to 

na economically internationalized one. This process may have helped to bring down Soviet Communism, but 

fascism hás reemerged, and liberal technocracy transmutes itself in not necessarily progressive way” 

(MCCORNIMICK, 1997, p. 25) 
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majoritária
241

. Para SCHMITT (1996, p. 08): “A situação do sistema parlamentar tornou-se 

hoje extremamente crítica, porque a evolução da moderna democracia de massas 

transformou a discussão pública, argumentativa, numa simples formalidade vazia.” 

 Deste problema surgem várias posições feitas nas diversas obras de Carl Schmitt como 

a fraqueza do parlamento decorre das posições individualistas que somente seriam superadas 

por decisão central capaz de suplantar as várias vontades individuais representadas no 

Parlamento. 

 No modelo jurídico liberal, o fundamento e limite do Estado era o próprio Estado, 

criado e regulado pelas leis
242

 feitas pelo Parlamento o qual Schmitt não aceitava mais como 

representante da unidade nacional e capaz de representar a vontade do povo alemão. Schmitt 

afasta o entendimento de que o Estado Liberal não era político colocando que por trás das 

regras jurídicas gerais, muitas vezes com caráter humanitário, existia o interesse econômico 

liberal (burguês) (MEHRING, 1998, p. 138). 

 O grande problema da República de Weimar, para Schmitt, foi a fragmentação da 

unidade política pela participação das massas no Parlamento (BERCOVICI, 2013, p. 86). 

“A ocupação pluralista do Estado faz com que não haja direção, 

integridade nem unidade na política econômica, ou seja, o Parlamento é 

incapaz de lidar com as crises econômicas, e menos ainda ser o guardião da 

Constituição.” (BERCOVICI, 2013, p. 95) 

 Após o início da democracia de massas em que várias forças políticas tem acesso às 

vagas do Parlamento, este não mais consegue obter a maioria e o consenso necessário para a 

criação das normas jurídicas passando por isso a criar normas vagas e com conteúdo aberto, 

                                                           
241 “Influenced by Kirchheimer´s early sociological reconstructions of Schmitt´s own theory, Schmitt offers a 

right-wing variant of this Young pupil´s assault on the allegedly indecisive and pluralistic modern welfare state, 

analogously insisting that powerful social groves, have effectively colonized the Weimar Republic´s political 

apparatus and that state intervention in the economy and Germany´s federal structure have helped contribute to 

a catastrophic situation in which the state has lost, or at least is well on this way to losing, its institutional 

integrity. In Schmitt´s terminology, the central state gradually surrenders its monopoly on “the political””. 

(SCHEUERMAN, 1997, p. 71) 
242 “The culture of liberalism and the political theories are mutually exclusive. Excepting liberalism, there are 

no political theories which deny that man is problematic and dangerous dynamic in his passions and interests. 

Liberalism does not reject the state, but transforms it into “the rule of law” and as a consequence dissolves the 

political into ethics and economics. The state and its structure serve the individuals, first in the ideology of rights 

(especially human rights) and, second, by orienting the public toward issues of private morality and economics 

to the exclusion or political thinking.” (KENNEDY, 1998, p. 95) 
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rompendo diante de tal quadro com o modelo liberal clássico
243

 de rule of law e abrindo 

caminho para um novo modelo. 

 Baseando-se em Donoso Cortés, Schmitt afirma que o parlamento substituiu a decisão 

pela deliberação, esvaziando o conteúdo da decisão através de um processo de deliberação de 

vontades individuais, tornando-se incapaz de fazer frente às reivindicações sociais. 

“Según Donoso, pertence a la esencia del liberalismo burgués el no 

decidirse en esa lucha, y, en lugar de ello, trata de entablar una discussíon. 

Define incluso a la burguesia abiertamente como clase discutidora. Mas de 

esta suerte queda juzgada, pues ello implica que quiere esquivar la decisión. 

Una clase que traslada toda actividad política al plano de la discusión, en la 

Prensa y en el Parlamento, no es capaz de hacer frente a una época de 

luchas sociales.” (SCHMITT, 2006-B, p. 52) 

 Carl Schmitt nota ainda que o conceito de igualdade para o liberalismo é meramente 

formal e, deveria ser aparatado do conceito de igualdade da democracia que, por sua vez era 

substancial e, implicava na homogeneização de toda a sociedade. Com isso, o conceito de 

igualdade material, para Schmitt, implicava no poder de escolher quem é o demos afastando 

seus inimigos, ou seja, o outro, o desigual
244

. 

 O conceito de democracia para Carl Schmitt era vinculado ao conceito de igualdade 

material entre os indivíduos
245

, o que não era obtido nos sistema parlamentar liberal que 

reconhecia como iguais pessoas diferentes (heterogêneas). Para tanto, no modelo de Schmitt, 

o igual deveria ser tratado igualmente e, o diferente, de modo diferente
246

. 

                                                           
243 “Ainsi s´explique le fait qu´eentue ces deux parties du livre sur le contrôle de constitutionnalité et le 

presídent du Reich s´intercale une partie charnière intitulée “la situtaion constitulionelle concrète de 

l´Allemagne” qui est em reálité consacrée à l´Etat neutre. Elle lui sert à expliquest les raisons pour lesquelles la 

solution juridictionnelle du gardien serait soit dépassée, soit inadaptée à l´époque, et inversement, lês raisons 

pour lisquelles la solution “exécutive” du propleìme serait la plus adéquate. Il qui aurait succombé au 

pluralisme, à la polycratie et à un fédéralime liberal. Ces trois termes sont associes car ils ont em commun de 

s´opposer polémiquement à l´lidée “d´une unité étatique fermée et complete”.” (BEAUD, 1997, p. 44) 
244

 “In this view, when we speak of equality we need to distinguish between two very differente ideas: the liberal 

one and the democratic one. The liberal conception of equality postulates that every person is, a person 

inherently equal to every other person. The democratic  conception, however, requires the possibility 

distinguishing Who belongs to the “demos” and who is excluded and for that reason the democratic conception 

cannot exist without the necessary correlate of equality. Despite liberal claims, a democracy of making, if it was 

ever possible, would be a pure abstraction because equality can only exist through its specific meaning in 

particular spheres, i. e., as politicial equality, economic equality, and so forth. But those specific equalities 

always entails, as their very condition of possibility some form of inequality. This is why he concludes that na 

absolute human equality would be a pratically meaningless, indifferent equality.” (MOUFFE, 1998, p. 161) 
245 Neste sentido conferir Gilberto BERCOVICI (2003, p. 197). 
246 “Em toda a verdadeira democracia está implícito que não só o igual seja tratado igualmente, mas que, como 

conseqüência inevitável, o não igual seja tratado de modo diferente. Portanto, a democracia deve, em primeiro 
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 Esta igualdade material proposta por Schmitt justificou juridicamente, para muitos, a 

eliminação dos diferentes, os outros, os marginais, o que se explicita na Lei para Prevenção de 

Filhos com Doenças Hereditárias, de 14 de julho de 1933
247

, o que se somava a purificação 

(homogeneização) da população alemã. Isto porque, no conceito de Schmitt a política era 

entendida como luta e, sendo algo material e não abstrato como no liberalismo, levaria a 

eliminação do diferente (BERTÍN; COBERTTA, 1997, p. 22). 

  As funções das massas (trabalhadoras especialmente) era a anuência ou reprovação 

dos autos do Füher, via aclamação pública, cuja função no fundo, era legitimar a “eficiência” 

o Reich. A identidade e não a representação é a chave para a compreensão da democracia 

schmittiana. 

“É objetivo de toda Constituição sensata dar um sistema organizacional que 

possibilite uma volição estatal e um governo capaz de governar. É 

sobretudo intenção consciente e bem refletida da vigente Constituição do 

Reich alcançar esse objetivo e todos os seus instituto de uma democracia 

parlamentar e plebiscitária devem, em primeiro lugar criar um governo 

eficiente. Parte-se do princípio de que um governo apoiado em camadas 

populares e que encontra a anuência e a aclamação do povo é mais forte e 

mais intenso do que os demais tipos de governo.” (SCHMITT, 2007, p. 168) 

  O modelo parlamentar que com a Constituição de Weimar passou a incluir todos os 

grupos sociais, diferentes entre si, tornou-se assim obsoleto e, o modelo de rule of law não 

mais servia aos interesses burgueses que, passou a buscar outras soluções para seus interesses 

econômicos. 

 A crise liberal não era somente no direito, mas também na economia, no parlamento, 

no Estado, ou seja, na visão de Schmitt se tratava de uma crise de todo o modelo liberal 

burguês, uma crise de paradigmas que não conseguia mais responder à reacomodação de 

forças políticas e sociais que vinham alterando o cenário político desde a I Guerra Mundial. 

 Inicialmente as forças sociais (populares) tentam se organizar e obtém vitórias no 

Parlamento chegando a promulgar a Constituição de 1919 (Weimar), incluindo os direitos 

                                                                                                                                                                                     
lugar, ter homogeneidade e, em segundo, - se for preciso – eliminar ou aniquilar o heterogêneo.” (SCHMITT, 

1996, p. 10) 
247 “A estigmatização de outros marginais sociais seguiu caminho paralelo e interagiu tanto com o 

antissemitismo quanto com outras formas de racismo. A “Lei de Prevenção de Filhos com Doenças 

Hereditárias”, de 14 de julho de 1933, que tornou possível a esterilização compulsória, deu o rumo das 

políticas futuras. Voltada a princípio para os que sofressem de problemas físicos e mentais, como “fraqueza 

mental congênita”, esquizofrenia, cegueira e surdez herdadas e epilepsia, essa lei foi chamada de “modelo de 

toda a legislação eugenística” na Alemanha nazista. Cerca de 400 mil homens e mulheres foram esterilizados 

no decorrer do programa, quase todos contra a vontade.” (GELLATELY, 2010, p. 217) 
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sociais na Carta Política alemã, direitos os quais não são efetivados por uma série de falhas 

estruturais do Estado alemão que ainda era organizado sob a forma liberal, fato que, gera uma 

crise social e administrativa, que somada à crise econômica de 1929 e as dificuldades no 

pagamento das reparações de guerra, leva ao surgimento de alternativas como a do Nacional 

Socialismo
248

.  

“Carl Schmitt acreditava que a incapacidade política do liberalismo teria 

avançado para o Estado, relativizando-o e facilitando a perda do monopólio 

do político. A crise do Estado era, em princípio, a crise do Estado burguês 

de Direito que não conseguia integrar as massas na unidade política. Isto 

ocorreria porque o século XIX, com a distinção entre Estado e sociedade, o 

Estado era forte para se opor às demais forças sociais e se tornar a 

referência destas forças. Este Estado, separado da sociedade, era um Estado 

neutro e não intervencionista, portanto não buscava suprimir o não-político. 

Esta situação muda radicalmente quando desaparece a antítese da estrutura 

dualista do Estado e sociedade. Todos os problemas sociais e econômicos se 

convertem, assim, em problemas políticos. Este Estado resultante da auto-

organização da sociedade não pode ser realmente separado dela e engloba 

tudo o que guarda relação com a convivência humana. O Estado interfere 

em todos os setores da vida social, não existindo nada que não seja estatal 

ou político. Este Estado é o Estado Total.” (BERCOVICI, 2004, p. 77) 

 Esta crítica de Schmitt ao modelo liberal de estruturação do Estado sob a lei, que com 

a Constituição de Weimar é imprecisa devido à incapacidade do Parlamento em formar uma 

decisão única – bastando a simples maioria parlamentar (SCHMITT, 2007-B, p. 28) -, começa 

a demonstrar seu caráter centralizador e autoritário ao propor que nova ordem jurídica nazista 

deveria ser composta por juízes vinculados ao Nacional Socialismo, devendo os judeus e 

radicais políticos ser expulsos da magistratura a fim de garantir uma aplicação homogênea da 

lei
249

. 

 Para Schmitt a Constituição de Weimar não resolveu a distinção entre Estado e 

Sociedade, a qual era composta por aqueles que não eram militares e funcionários públicos, 

além de membros da nobreza antigamente. No modelo weimariano, o Estado existiria 

                                                           
248 “The term national socialism seems to have been invented by the French nationalist author Maurice Barrès, 

who describe the aristocratic adventure the Marquis de Morès in 1896 as the “first national socialist.”” 

(PAXTON, 2004, p. 48) 
249 “How then might the emerging Nazi political order guarantee some measure of control over the judiciary? 

Schmitt graspes that the expansion of possibilities for judicial discretion could work both for and against the 

Nazis; judges might exploit it in order to counter National Socialism. Just after endorsing the expulsion of Jews 

and purported political radicals from the civil service, Schmitt argues that only a “bindedness to the folk” and a 

“ethnic homogeneity” within the ranks of German jurists could successfully assure a measure of coherence 

within judicial decision making.” (SCHEUERMAN, 1999, p. 17) 
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independente da sociedade, sendo indiferente a esta, especialmente nos aspectos culturais, 

religiosos e econômicos (SCHMITT, 2001-C, p. 82). 

 O desmantelamento da República de Weimar se deu em grande parte pela fragilizada 

da Constituição de 1919 que fora reduzida a uma mera lei constitucional (SÁ, 2009, p. 437). 

As críticas de Schmitt à República de Weimar e sua Constituição acabam por levar Schmitt a 

aproximar-se do Nacional-Socialismo e, em seus primeiros anos ser aceito como tese 

dominante pelos nazistas.  

 O fundamento da Democracia para Carl Schmitt era a igualdade e não mais a liberdade 

como de certa maneira, trazia a Constituição de Weimar. A democracia na visão de Schmitt 

pressupõe uma identidade entre governantes e governados e, esta igualdade deve existir 

dentro de uma comunidade determinada (NEUMANN, 2005, p. 63). 

 A preocupação de Carl Schmitt não era a participação mas sim a unidade política, sem 

a qual o Estado não poderia existir (MOUFFE, 2011, p. 67). A Democracia ocorre com a 

participação na unidade e, em outro momento, implicará na necessidade de identificar quem 

pertence ao povo e terá direito de participação. 

 Esta igualdade pode ocorrer de várias formas como uma igualdade (homogeneidade) 

física ou moral, uma igualdade com base em uma ideologia democrática, como defendida 

pelos levellers durante a revolução puritana, ou ainda, uma homogeneidade da nação como 

trazido pela Revolução Francesa, homogeneidade esta, obtida por processos deliberativos 

parlamentares que, não representavam uma igualdade material. Para Schmitt, a 

homogeneidade (igualdade) decorria da Decisão política do líder, cuja consequência prática 

era a desnecessidade do parlamento ou de partidos políticos. 

 Schmitt criava assim um modelo de unidade nacional (unidade do povo) com base na 

identidade do povo e não na representação como era o modelo liberal, passando a entender 

que o Estado é o status de um povo que possua identidade (MACEDO JÚNIOR, 2001, p. 57). 

A representação política plural enfraquecia a unidade (SCHMITT, 2011-B, p. 287) e impede 

seu projeto constitucional (SCHMITT, 2011-B, p. 298). 

 Tal questão decorria de um entendimento maior de Schmitt que era da necessidade de 

existência de racionalidade nas ações políticas, econômicas e jurídicas o que não era mais 

obtido nas atuações do Parlamento cujas decisões eram tomadas pela maioria dos votos e não 

com base na realidade dos fatos, expressando com isso, uma normatividade da lei que sequer 
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obteve consenso no Parlamento. O debate e a negociação não podem ser a base para uma 

decisão racional. 

 Este modelo deliberativo decorria para Schmitt do Romantismo Político que 

acreditava ser capaz de alterar o mundo através de atos da razão individual, impedindo assim, 

com que aja decisão, mas tão somente uma deliberação vazia de significado material, restando 

às massas somente o poder de dizer “sim” ou “não” (SCHMITT, 2001-B, p. 77). Cria-se um 

mundo das ocasiões subjetivas, no qual os indivíduos deliberam sobre qualquer ponto de vista 

individualmente verdadeiros (SCHMITT, 2001, p. 59), acreditando que dialogo com um 

“outro” que possui uma “causa verdadeira” distinta que, na realidade, impossibilita a 

formação de qualquer diálogo entre estes indivíduos (SCHMITT, 2001, p. 156).  

“El resultado de la reserva subjetivista fue que el romántico no pudo 

encontrar la realidad que buscada ni en sí mismo, ni en la comunidade, ni 

en el desarrollo de la historia universal, ni, en tanto seguía siendo 

romántico, en el Dios de la antigua metafísica. Pero el anhelo de realidad 

exigía una satisfacción. Con ayuda de la ironia el romántico podia 

protegerse de la realidad particular. Sin embargo, la ironía era sólo un 

arma con la que el sujeto se defendía. La realidade misma no podia 

alcanzarse subjetivamente, por eso se la sustituyó por otra cosa 

aparentemente más importante: la totalidad.” (SCHMITT, 2001, p. 135)    

 Para tanto, o Parlamento – local deste diálogo entre verdades individuais divergentes - 

deveria se adaptar à nova estrutura social. Para Ingeborg MAUS (1998, p. 197): “In his main 

theoretical works, Schmitt found the cause of the functional problems of modern parliaments 

in the necessary adaptation of state activity and the legal structure to the changed economic 

conditions of the twentieth century.” 

 A racionalidade, para Schmitt, somente poderia ser encontrada, ainda mais em um 

contexto de democracia de massas, através da ditadura
250

.  

  Como as massas são irracionais e, distantes, Carl Schmitt defende o modelo ditatorial 

por aclamação, ou seja, a participação das massas se resume a manifestações populares de 

                                                           
250

 “Schmitt however, believes that twentieth century mass movements should put such naive assumptions to rest. 

Because a genuine identity between rules and the ruled can be established by many different means, dictatorial 

regimes very well might do a better job of accomplishing this task than liberal parliamentary one. In Schmitt´s 

view, fascism and Bolshevism could be eminently “democratic” political phenomena insofar as they successfully 

establish an identity between state and society, and between the governed and government.” (SCHEUERMAN, 

1999, p. 44) 
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aclamação do ditador
251

, um modelo de manifestação por sim ou não, que permite a 

manutenção do dirigente no poder enquanto houver manifestação de apoio da massa, a qual 

permanece distante do poder. A ditadura era a adaptação dos parlamentos à nova realidade 

social e econômica do momento
252

. 

 A figura do presidente do Reich é um poder neutro (que tem a capacidade de 

neutralizar as demais forças sociais) e, revestido de poderes excepcionais de intervenção em 

toda a sociedade o que acabou se tornando medida necessária no contexto político alemão a 

fim de superar as políticas desintegradores decorrentes do pluralismo existente no Parlamento. 

Como o Presidente do Reich é desvinculado de partidos políticos, este é livre de vinculações, 

cabendo a ele o ordenamento político da Alemanha, sendo assim, o verdadeiro Guardião da 

Constituição, tendo poderes inclusive para suspendê-la no sentido de protegê-la 

(BERCOVICI, 2004, p. 87). 

 Com a emancipação do sujeito promovida pela Constituição de Weimar, isto é, torna 

todo cidadão em um agente político autônomo, a capacidade de decisão do Soberano é 

relativizada, não servindo mais ao seu fim principal de impor a ordem e a unidade.  

  Reforçando o conceito de político para Schmitt, esta é essencialmente conflitual, com 

uma estrutura formada por amigos e inimigos
253

, sendo que para Schmitt o inimigo era o 

outro, o diferente da estrutura social homogênea que buscava existir por causa de sua busca 

pela racionalidade social. A política para Schmitt é caracterizada pela possibilidade do 

                                                           
251 “Fascism rested not upon the truth of its doctrine but upon the leader´s mystical union with the historic 

destiny of his people, a notion related to romanticist ideas of national historic flowering and of individual 

artistic or spiritual genius, though fascism otherwise denied romanticism´s exaltation of unfettered personal 

creativity. The fascist leader wanted to bring his people into a higher realm of politics that they would 

experience sensually: the warmth of belonging to a race now fully aware of its identity, historic destiny, and 

power; the excitement or participating in a vast collective enterprise; the gratification of submerging oneself in 

a wave of shared feeling, and of sacrificing one´s petty concerns for the groups´s good; and the thrill of 

domination.” (PAXTON, 2004, p. 17) 
252

 “Precisamente esta manera de concebir la génesis de las leyes se adpta a la tipología que Weber señaló en 

los casos de legitimidad carismáticas ya que aquí son decisivas las creaciones jurídicas actuales. Éstas emergen 

en un momento específico, provienen del juicio del soberano. El carisma se distingue por lo <excepcional> 

frente a la dominación legal o tradicional que rechazan la excepcionalidad y se fundan en instituciones 

duraderas y contínuas. En el autor alemán se percebe una predilección por un tipo de creencia afirmada en una 

<misión> específica del soberano que alimenta, a su vez, la própria soberania: el mantinimiento de la unidad 

interior en el Estado y la preservación del mismo, como unidad política, frente a los restantes estados del 

universo.”  (BERTÍN; COBERTTA, 1997, p. 77) 
253 “For Schmitt, a friend is a fellow member of a homogeneous nation or peoples, and the criteria for 

homogeneity are determined existentially by a genuine decision as to the existence of such a unit within the 

parameters of a particular situation. Conversely, an enemy is Just that individual or group Who is excluded by 

the criteria of substantive homogeneity which are given the decision. Such a decision creates the authority not 

only of Law but also of morality. It carries the right to demand the unconditional obedience of the members of 

the political unit. Liberalism is the enemy os enemies because of the cunning and success of its factices.” 

(DYZENHAUS, 1997, p. 41) 
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confronto (guerra), que é o limite último deste conflito. A existência de hostilidade é 

incorporada como elemento natural na construção do pensamento de Schmitt. Uma 

construção, uma ideia, um conceito, é sempre construído contra alguém, contra o opositor.  

   Esta decisão política, sobre quem é o inimigo, não poderia ser tomada pelo Poder 

Judiciário nos moldes weimarianos, pois, o modelo de solução de conflito esvazia o conteúdo 

material da oposição política, criando um sistema neutro às críticas ao próprio sistema. 

 “O fato de o poder estatal ser legal deverá suprimir e negar especialmente 

todo direito de resistência enquanto Direito. Contudo, o antiquíssimo 

problema da “resistência contra o tirano” continua a existir e todo 

esvaziamento funcionalista-formalista do Estado legiferante parlamentar 

não logra solucioná-lo. Esse esvaziamento apenas conduz a um conceito de 

legalidade indiferente quanto ao conteúdo, neutro até mesmo contra sua 

própria validade, e que não leva em consideração nenhuma justiça material. 

A falta de conteúdo da mera estatística majoritária rouba à legalidade todo 

e qualquer poder de convencimento.” (SCHMITT, 2007-B, p. 30) 

 A decisão do conflito por sua vez, somente poderia ser tomada pelo ditador
254

. 

Primeiramente porque este estava acima das demais esferas sociais as quais, estavam 

neutralizadas pela técnica, cabendo ao ditador às decisões não técnicas – excepcionais – e, por 

segundo, que a própria técnica que neutralizou os conflitos e diferenças sociais não tem 

capacidade para as decisões de natureza eminentemente políticas, ou seja, a racionalidade que 

está por trás da técnica não é política, mas sim econômica
255

. 

 Abaixo da estrutura política central (Soberano) há uma estrutura neutralizada – que 

não decide politicamente - que, em verdade aplica uma norma política que já fora decidida 

                                                           
254 “Assim, o princípio da igualdade de chances não contém, em seus próprios pré-requisitos internos, uma 

resposta à questão que surge em cada momento crítico, à questão que praticamente decide sozinha quem é que, 

no caso de conflito, elimina e decide dúvidas ou incompatibilidades de opiniões. Justamente para utilização 

daqueles conceitos indeterminados e vinculados a situações dadas, tais como ordem, disposição hostil ao 

Estado e à Constituição, pacífica ou belicosa e principalmente legal e ilegal, faz parte da ideia de igualdade de 

chances e o fato de partido dominante e partido não dominante, maioria e minoria terem paridade 

incondicional. Seria, na prática, uma saída buscar a solução por meio da inclusão de um “terceiro elemento 

imparcial”, o qual pudesse decidir o conflito, fosse conforme a Justiça, fosse de outro modo. Todavia, 

abandonar-se-ia, com isso, o sistema de legalidade do Estado legiferante parlamentar, pois esse terceiro 

elemento seria perante ambos os partidos um terceiro supraparlamentar, até mesmo suprademocrático, em 

oposição superior e a vontade política não mais ocorreria por intermédio da livre concorrência pela hegemonia 

de partidos políticos que tivessem sempre as mesmas chances de poder.” (SCHMITT, 2007-B, p. 35) 
255 “Politics is a “final instance” or juncture where competing ideologies wage a battle for control over our 

hearts necessarily left unresolved by science´s modest and incomplete attempt to conquer our minds. In part 

because modernity permits no universally acceptable Standards for mediating between competing political 

alternatives, the political sphere is inevitably conflict-ridden and potentially violent. And where science grows 

silent the dictates of political struggle violent. And where science grows silent, the dictates of political struggle 

speak ever more loudly by demanding that we commit ourselves to some set of “choices””. (SCHEUERMAN, 

1997, p. 17) 
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pelo ditador, superando assim, o modelo liberal do rule of law
256

 no qual, a lei, por não ter um 

conteúdo político na sua criação, deixaria ao critério dos juízes e administradores, as decisões 

políticas, fragmentando todo o sistema e deixando-o em uma situação insustentável vez que, 

as leis, na conjuntura de Weimar, eram criadas por um Parlamento que não mais representava 

os interesses políticos da burguesia. 

 Podemos colocar que a suplementação das divergências dentro do modelo schmittiano 

era na verdade, um remédio para o perfeito funcionamento do modelo
257

. Este modelo por sua 

vez, deveria ser unitário, homogêneo, não tolerando divergência dentre dele
258

. Isto porque, a 

Constituição que cria todo o modelo, deve decorrer uma manifestação de vontade única, não 

sendo toleradas mais de uma vontade fundante, como nos pactos constitucionais
259

. 

“Una Constitución es legítima – esto es, reconocida, no solo, como 

situación de hecho, sino también como ordenación jurídica – cuando la 

fuerza y autoridad del poder constituyente en que descansa su decisón es 

reconocida. La decision política adoptada sobre el modo y forma de la 

existência estatal, que integra la sustância de la Constitución  es valida 

porque la unidad política de cuya Constitución se trata existe, y el sujeto del 

poder constittuyente puede fijar el modo y forma de esa existência.” 

(SCHMITT, 2011, p. 137) 

  Criou-se assim, a Teoria Decisionista
260

 de Carl Schmitt– baseada na teoria da Igreja 

Católica sobre a Infalibilidade Papal, posteriormente aprimorada por Bodin e Hobbes - a qual 

foi imortalizada pelos debates deste com Hans Kelsen. 

                                                           
256 Os direitos individuais criados desde antes da Constituição de Weimar não foram negados por Carl Schmitt, 

mas, ao lado destes Schmitt pensou na criação das “garantias institucionais”, direitos que, ao contrário de limitar 

a atuação do Estado, garantiam a ação do mesmo.  
257 Neste sentido conferir Giacomo MARRAMAO (1990, p. 23). 
258 Em texto de 1950 Schmitt coloca que o Estado teve papel inicial de neutralizar a política interna com a 

“desteologização” da vida pública e neutralização das contradições da guerra civil religiosa. (SCHMITT, 2005, 

p. 134) 
259 “La idea de um semejante “pacto constitucional” se explica solo por razones históricas y uma situación 

especial: el “dualismo” de la monarquia constitucional. El problema del sujeto de poder constituinte dentro de 

una unidade política se soluciona desde el punto de vista de la teoria de la Constitución, segun se mostro antes, 

con un simple dilema; pueblo o príncipe; o el pueblo como unidade política capaz de obrar, em su identidad 

política. En el marco de una unidad política misma solo cabe dar una Constitucíon no pactarla, porque para 

que haya una auténtica convención constitucional han de existir varias unidades políticas.” (SCHMITT, 2011, 

p. 108)  
260 “En realidad, una Constitución es válida cuando emana de un poder (es decir, fuerza o autoridad) 

constituyente y se establece por su voluntad. La palavra << voluntad>> significa, en contraste con simples 

normas, una magnitud del ser como origen de un deber-ser. La voluntad se da de un modo existencial: su fuerza 

o autoridad reside em su ser. Una norma puede valer cuando es justa; entonces la concatenación sistemática 

conduce al Derecho natural y no a la Constitución positiva; o bien una norma vale porque está positivamente 

ordenada, es decir, por virtud de una voluntad existente. Una norma nunca se establece pó si mesma (este es um 

modo fantástico de hablar), sino que se reconoce como justa porque es derivable de preceptos cuya esencia es 
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 Ao líder, que depois viria a ser o Führer, caberia a função de Guardião da 

Constituição
261

, ou seja, exercer o ato de vontade que dá vida à Constituição e, cria todo um 

sistema infraconstitucional abaixo da Constituição, diferente da posição de Kelsen, cuja 

validade da Constituição estava no próprio texto constitucional
262

. 

 A decisão, para Schmitt, tomada pelo soberano estava acima da burocracia normal e, 

criava tal burocracia que cumpria a decisão política, a qual, por sua vez, não estava submetida 

a nenhuma racionalidade, dependendo tão somente da vontade do ditador, que era soberana e, 

para Carl SCHMITT (2006, p. 07): “Soberano é quem decide sobre o estado de exceção.” 

  No caso, a exceção, ou o caso excepcional é aquele não previsto na ordem jurídica 

ordinária
263

, ou seja, quem decide sobre o conflito real – não previsto em lei (KENNEDY, 

2004, p. 80) e, “em que consiste o interesse público ou estatal, a segurança e a ordem estatal, 

le salut public, etc.” (SCHMITT, 2006, p. 08). 

 O Estado de Exceção, na visão de SCHMITT (1968, p. 27) havia a suspensão da 

ordem jurídica para protegê-la, não sendo uma nova ordem jurídica. A característica forma da 

                                                                                                                                                                                     
también justicia y no solo positividad, es decir, verdadera realidad ordenadora. Quien dice que la Constitución 

vale como norma fundamental (no como voluntad positiva) afirma com ello que es capaz de portar, en virtud de 

ciertas cualidades de contenido, lógicas, morales u otras, un sistema cerrado de precptos justos. Decir que una 

Constitucíon no vale a causa de su justicia normativa, sino solo de su positividad, y que, sin embargo, funda 

como pura norma un sistema o una ordenación de puras normas es una confusión de contradicciones.” 

(SCHMITT, 2011, p. 42)  
261 “Os tribunais com jurisdição civil, penal ou administrativa não são, em um sentido preciso, guardiões da 

Constituição. Todavia, é normal o erro em qualificá-los como tais ao exercerem um chamado direito de exame 

judicial material, isto é, ao examinarem as leis ordinárias em sua coerência material com os comandos 

constitucionais e, em caso de conflito, negarem à lei ordinária sua aplicação.” (SCHMITT, 2007, p. 19) 
262

 “Esse positivismo, mesmo ainda dominante no período entre-guerras não representava, na verdade, segundo 

C. Schmitt, mais que uma sobrevivência do século XIX: as condições que permitiram o seu desenvolvimento, 

aquelas de um Estado legislador estável, não estão mais em curso. Pelo menos ele orienta a atenção para o 

estatuto da norma legal, consequentemente para a relação entre norma e decisão no direito. Essa questão esta 

no cerne da controvérsia entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, que prossegue de 1920 até o exílio forçado do 

jurista vienense, destituído desde 1933 da cátedra que ocupava em Colônia. Essa controvérsia trata 

inicialmente das condições de efetividade da norma jurídica e do estatuto da ciência do direito, e em seguida 

dos conceitos fundamentais do direito constitucional: constituição, lei, soberania. Limitar-nos-emos, por 

enquanto, ao primeiro ponto. A principal censura dirigida por Schmitt a Kelsen é que ele dissocia os dois 

componentes que, segundo ele, todo fato jurídico comporta: a norma e a decisão. Ao fazer da ordem jurídica um 

sistema fechado de normas, essa conduta inverte a prioridade, julgada absoluta por Schmitt, da decisão, ou 

antes, do “elemento decisionista”, no próprio seio da ordem jurídica. Essa última posição enuncia, com efeito, 

o postulado fundamental da problemática dita “decisionista”.” (KERVÉGAN, 2006, p. 05) 
263 “Não pode ser indicado com clareza tipificável, quando se apresenta um estado de necessidade, nem pode 

ser enumerado, substancialmente, o que pode ocorrer quando se trata, realmente, de um estado extremo de 

necessidade e de sua reparação. Os pressupostos são aqui, como conteúdo da competência, necessariamente, 

ilimitados. Portanto, no sentido jurídico-estatal, não se apresenta nenhuma competência No máximo, a 

Constituição pode indicar que deve agir em tal caso. Não se submetendo a ação a nenhum controle, não há, de 

nenhuma forma, a divisão, como ocorre na práxis da Constituição jurídico-estatal, em diversas instâncias que 

se equilibram e se obstruem reciprocamente, de modo que fica claro quem é o soberano. Ele decide tanto sobre 

a ocorrência da ordem jurídica normalmente vigente, porém a ela pertence, pois ele é competente para a 

decisão sobre se a Constituição pode ser suspensa in Toto.” (SCHMITT, 2006, p. 08) 
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ditadura era o apoderamento da ordem jurídica por uma autoridade superior capaz de 

suspender o direito e preservar a liberdade (SCHMITT, 1968, p. 37).  

 Esta superioridade da decisão, que seria do Führer depois de 1933, ditador comissário, 

como coloca MACEDO JÚNIOR (2001, p. 62), decorria de seus poderes (capacidade) 

excepcionais de decidir na exceção, o que não era possível ao legislador ou administrador 

ordinário, o qual somente podia dar cumprimento às leis. 

“Com isso, teríamos então o terceiro legislador extraordinário da 

Constituição de Weimar, o legislador do artigo 48, § 2º. Ele não é um 

legislador extraordinário do tipo ratione materiae como o constituinte que 

dispõe de normas constitucionais jurídico-materiais, nem um legislador 

extraordinário do tipo ratione supremitatis como o povo que toma suas 

próprias decisões de maneira direta, mas sim um legislador extraordinário 

do tipo, se me permitem assim chamá-lo, ratione temporis ac situationis. 

Neste tipo de legislador extraordinário, vem à tona, por intermédio de todas 

as ficções e camuflagens normativistas, a verdade jurisprudencial simples, 

segundo a qual normas somente valem para situações normais, e a 

normatividade pressuposta da situação é um elemento jurídico-positivo de 

sua “validade”. Todavia o legislador da situação normal é diferente do 

“comissário da ação” da situação anormal que restabelece a situação 

normal (a “segurança e a ordem”).” (SCHMITT, 2007-B, p. 73)  

 Trata-se de uma remodelação do conceito de quem é o soberano, que a partir de 

Schmitt cabia ao terceiro legislador que poderia decidir nos casos – fora da legalidade - os 

quais o legislador ordinário não possuía meios de decidir, isto é, aquelas situação dentro da 

legalidade
264

, isto porque, a norma, a lei ordinária, tem sua validade em situações de 

normalidade, não existindo “norma que seja aplicável ao caos. A ordem deve ser 

estabelecida para que a ordem jurídica tenha um sentido” (SCHMITT, 2006, p. 13). 

“Deve ser criada uma situação normal, e soberano é aquele que decide, 

definitivamente, sobre se tal situação normal é realmente dominante. Todo 

Direito é “direito situacional”. O soberano cria e garante a situação como 

um todo na sua completude. Ele tem o monopólio da última decisão. Nisso 

repousa a natureza da soberania estatal que, corretamente, deve ser 

definida, juridicamente, não como monopólio decisório, em que a palavra 

                                                           
264

 “An in Schmitt´s conception of sovereignty, the exercise of power in fascism is freed of any rational or 

normatively universalistic features whatsoever. Hence, it breaks decisively with even the most unsatisfying 

modern conception of state sovereignty, all of which envision at least some intermeshing between ratio (rational 

law) and (voluntas) (will). The radical decisionist system of unharnessed power found in Germany is “not based 

on reason and discussion and not justifying itself” but simply on pure power decision “created out of 

nothingness” and unjustified bye any universal normative standards.” (SCHEUERMAN, 1997, p. 136) 
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decisão é utilizada no sentido geral ainda a ser desenvolvido.” (SCHMITT, 

2006, p. 13) 

  A ordem estabelecida pelo Soberano, que dá validade a burocracia organizada abaixo 

do Soberno, bem como é o elemento de unidade do sistema, é semelhante ao modelo papal da 

Igreja Católica. No caso o soberano seria o Papa, que garantiria a unidade do sistema e, 

neutralizaria qualquer força dissonante.  

  A crítica de Carl Schmitt ao modelo weimariano era de que a validação de várias leis 

constitucionais, abaixo da própria Constituição, que era a decisão soberana, acabavam por 

esvaziar as garantias de existência da própria Constituição. Nas palavras do próprio 

SCHMITT (2011, p. 52): 

“El primitivo sentido de la garantía de una Constitución se pierde cuando la 

Constituión como un todo se relativizia en una pluralidad de distintas leyes 

constitucionales. La Constitución es, por su contenido y alcance, siempre 

más elevada y abarca más que cualquier ley particular.” 

   Com isso, a Constituição expressa a vontade de quem tem o poder de decidir e, a 

Constituição tem existência em decorrência desta vontade não podendo dizer que a mesma 

vale por si mesma. E como já colocado, todo o sistema normativo depende da Constituição 

que por sua vez tem sua validade decorrente de um ato de vontade soberana (SCHMITT, 

2011, p. 59). 

 Tal construção está de acordo com a posição de Schmitt de o homem não detém o 

poder, mas sim, depende do poder (SCHMITT, 2010-B, p. 13) o que justifica a adesão ou o 

combate a quem o detém, sendo que este, o poderoso, deve possuir todos os meios de exercer 

este poder (SCHMITT, 2010-B, p. 28), inclusive a capacidade de eliminar aquele que não se 

submete a sua força.  

 Justifica-se então, a posição de Carl Schmitt em defender a aplicação do art. 48 da 

Constituição de Weimar que permitia ao Presidente a edição de Decretos sem a intervenção 

do parlamento (SCHMITT, 2010-B, p. 74).  

 Esta posição de Schmitt é assumida após sua aproximação do nacional-socialismo 

(KERVÉGAN, 2006, p. 16), momento no qual Schmitt institucionalização sua Teoria da 

Decisão acrescentando ao debate de que o direito é decisão que, esta mesma decisão, é 

tomada pela figura do soberano. Estado e povo passam a ser organizados em torno do seu 

chefe (KERVÉGAN, 2006, p. 17). 
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 Trata-se da questão do “Estado Legiferante” colocado por Schmitt como modelo de 

Estado
265

 no qual ocorre a normatização daquilo que se aspira a ser direito e não do direito 

como ele realmente é. Quem legisla tem o poder de subordinar todas as outras esferas sociais. 

Desta forma, no “Estado de Direito”, aquilo que almeja ser direito, torna-se direito efetivo 

pelas mãos do Parlamento, fazendo com que as leis, que não eram decisões (atos de vontade) 

passassem a reger a sociedade como se tivessem vontade própria. Para SCHMITT (2007-B, p. 

02):  

“Como “Estado legiferante”, designa-se, nesse aspecto, um determinado 

tipo de Estado que tem por característica ver a suprema e decisiva 

expressão da vontade comum residir em normatizações que aspiram a ser 

Direito e, por essa razão, exigem subordinar, por conseguinte, todas as 

outras funções, questões e áreas públicas específicas. Na realidade, desde o 

início do século XIX, o termo “Estado de Direito”, passou a ser entendido 

nos países do continente europeu apenas como referência a um Estado 

legiferante, mais precisamente ao Estado legiferante parlamentar. A posição 

destacada e central do Parlamento partia do princípio de que ele, em sua 

qualidade de “corporação legiferante”, compusesse as supramencionadas 

normatizações com toda a dignidade do législateur.” 

  Este modelo (Parlamentar) afastava o ato de vontade pessoal, que era para Schmitt, a 

manifestação do poder real, efetivo, deixando o campo do domínio, de existir dentre do 

modelo weimariano. A lei passa a limitar a atuação do soberano, o qual, não tem mais a 

possibilidade de exercer sua decisão, sendo seu campo de atuação reduzido ao campo da 

aplicação da lei. 

 No fundo, tal colocação leva ao argumento de Carl Schmitt sobre a inadequação da 

existência do Princípio da Legalidade, princípio essencial no contexto do Estado Liberal que 

existia na Alemanha. 

                                                           
265 “O conceito de Estado pressupõe do Político. Segundo o uso corrente da linguagem, Estado é status político  

de um povo organizado dentro de uma unidade territorial. Com isso, está dada somente uma perífrase, nenhuma 

definição do conceito de Estado. Aqui, onde se trata da essência do político, também não é necessária tal 

definição. Podemos permitir-nos deixar em suspenso o que o Estado é em sua essência, uma máquina ou um 

organismo, uma pessoa ou uma instituição, uma sociedade ou uma comunidade, uma empresa ou uma colmeia, 

ou talvez até mesmo uma série fundamental de processos. Todas estas definições e imagens antecipam por 

demais em termos de interpretação, atribuições de sentido, ilustração e construção, não podendo, destarte, 

formar nenhum ponto de partida apropriado para uma exposição simples e elementar. Consoante sua acepção 

literal e sua aparição histórica, Estado é uma condição de características especiais de um povo, mais 

precisamente a condição competente dado o caso decisivo e, por isso, perante os muitos status individuais e 

coletivos imagináveis, pura e simplesmente status. Mais não pode ser dito por agora. Todas as características 

de tal representação – status e povo – adquirem seu sentido através da característica adicional do político e 

tornam-se incompreensíveis quando se compreende mal a essência do político.” (SCHMITT, 2009, p. 19) 
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“Um Estado legiferante é um Estado regido por normatizações com 

conteúdo mensurável e determinável, caracterizadas como impessoais e, por 

esse motivo, gerais, bem como predeterminadas e, consequentemente, 

concebidas,visando a uma duração permanente. Em tal Estado, lei e 

aplicação da lei, legislador e aplicação da lei existem separados entre si. 

São as “leis que regem”, e não os indivíduos, as autoridades ou as 

instâncias superiores. Dito de uma maneira mais clara: as leis não regem, 

elas vigem apenas como normas. Domínio e puro poder simplesmente 

deixam de existir por completo. Quem exerce poder e domínio age “com 

base em uma lei” ou “em nome da lei”. Apenas faz valer, com legitimidade, 

uma norma vigente. As leis são criadas por uma instância legiferante que, 

todavia, não governa e também não aplica nem faz valer, ela própria, suas 

leis. Cabe-lhe, portanto, apenas compor as normatizações vigentes, em cujo 

nome instâncias públicas subordinadas à lei e responsáveis por sua 

aplicação têm o direito de comandar o poder estatal. A realização 

organizacional do Estado legiferente sempre conduz à separação entre lei e 

aplicação da lei, entre Legislativo e Executivo. Essa não é uma separação 

concebida apenas no campo teórico, tampouco uma precaução fundamental 

psicologicamente para combater as ambições dos indivíduos por hegemonia. 

Trata-se do princípio básico, construtivo e imediatamente necessário do 

Estado legiferante, no qual, portanto, indivíduos e pessoas não detém o 

poder, mas em que normas devem viger. O último e verdadeiro sentido do 

“princípio” fundamental de “legalidade” de toda e qualquer vida estatal 

consiste, enfim, em que não mais se imponham, de maneira alguma, poderes 

e ordens, afinal de contas, somente se pode fazer valer normas do poder 

estatal, reide a justificação de um Estado como o aqui preconizado. Um 

sistema fechado de legalidade fundamenta a pretensão sobre a obediência, 

justificando que se elimina toda e qualquer pretensão sobre a resistência. 

Nesse caso, a forma especial de manifestação do Direito é a lei e a 

justificação especial da coerção estatal é a legalidade.” (SCHMITT, 2007-

B, p. 02) 

   Porém, no Estado legiferante, o legislador é sempre o legislador ordinário 

(SCHMITT, 2007-B, p. 20), isto é, não soberano e, somente com uma decisão política e 

soberana
266

, no caso a do Presidente do Reich
267

, era criado abaixo dela todo um sistema 

                                                           
266 “O sentido concreto da controvérsia sobre soberania se dá sobre aquele que decide, em caso de conflito, em 

que consiste o interesse público e o do Estado, a segurança e a ordem públicas. A necessidade do soberano era 

por ele interpretada na inafastabilidade da exceção, na normalidade da exceção. A soberania é a 

“competência” imprevisível, estranha às normas de direito público, pois não se trata do término do direito, mas 

de sua própria origem. Para Schmitt, a soberania era a afirmação da ordem e, ao mesmo tempo, a sua negação. 

Deste modo, definir soberania como decisão sobre o estado de exceção significa dizer que o ordenamento está à 

disposição de quem decide. O soberano, assim, está ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico, 

pois ao utilizar o seu poder de suspender a validade do direito, coloca-se legalmente fora da lei. O estado de 

exceção se justifica pela situação de ameaça à unidade política, portanto não pode ser limitado, a não ser que 

esta unidade deixe de existir. Não se trata do limite político do direito, pois Schmitt recusava a separação entre 

direito e política. A exceção não poderia se manifestar no limite do direito, pois só ela, exceção, permitiria, para 

Schmitt, que se chegasse à essência do direito. Em suma, é a exceção que revela o fundamento da ordem 



144 

 

social, organizado a partir da decisão política soberana, que, acaba por neutralizar a vontade 

política da sociedade
268

, seja através das leis; seja através da atuação de instrumentos sociais, 

como por exemplo, a mídia e propaganda; seja através da eliminação do elemento estranho a 

homogeneidade social (inimigo). Trata-se da criação do Estado Total
269

, qual seja aquele que 

não só intervém pela força (Estado autoritário), mas aquele que controla o meio social 

subjetivamente de forma a não haver mais distinção entre Estado, sociedade e economia, 

unificados todos, no Estado
270

 Total
271

.  

                                                                                                                                                                                     
jurídica, portanto, da normatividade. A normatividade está, assim, subordinada às condições efetivas de sua 

instauração, ou seja, às decisões fundadoras da ordem jurídica.” (BERCOVICI, 2004, p. 65) 
267 Para tanto “o Presidente do Reich, segundo Schmitt tem autoridade para se ligar diretamente à vontade 

política do conjunto do povo alemão e pode agir como guardião da unidade constitucional e da integração da 

nação.” (BERCOVICI, 2004, p. 88) 
268 Trata-se da função do Füher a eliminação das dúvidas (divergências) dentro do Estado. Este elemento de 

eliminação da dúvida é a decisão soberana do Füher. Para o próprio Carl SCHMITT (2007, p. 68): O sentido não 

é uma argumentação dominante, mas justamente uma decisão por meio de eliminação autoritária da dúvida. 

Mas, ainda muito mais forte e mais essencial é o caráter decisionista de toda sentença de uma instância, cuja 

função específica seja dirimir dúvidas, inseguranças e divergências de opiniões. Aqui, o elemento decisionista 

não é apenas uma parte da decisão que se junta ao elemento normativo visando possibilitar no geral, uma res 

iudicata, a decisão como tal é, antes, o sentido e a finalidade da sentença e seu valor não reside em uma 

argumentação dominante, mas na eliminação autoritária da dúvida surgida exatamente das muitas possíveis 

argumentações contradizendo-se mutuamente.” 
269 “Na visão de Carl Schmitt, a evolução do Estado moderno passa necessariamente pelas etapas de Estado 

Absoluto, Estado Neutro e Estado Total que significam, respectivamente, a unificação religiosa, a unificação 

nacional e a coesão econômica. O Estado Total vai substituir o Estado Neutro do século XIX trazendo uma série 

de novos desafios com a transformação de todos os problemas econômicos e sociais em questão potencialmente 

políticas. Para Schmitt, o Estado Total promove a politização de tudo o que fosse econômico, social, cultural e 

religioso. O Estado Liberal neutro e não-intervencionista tinha autonomia frente à sociedade. Com a separação 

clara entre Estado e sociedade, o Estado Neutro possuía a capacidade genuinamente política. Desta forma, a 

equação Estado = político é correta, pois o Estado constitui um fato claro e determinado em contraposição aos 

grupos e esferas não políticos, ou seja, o Estado mantém o monopólio do político, encontrando-se separado e 

acima da sociedade. A extensão e amplitude do sufrágio e da democracia, no entanto, derrubaram a separação 

Estado/sociedade. O Estado não está mais acima das forças sociais, pois o povo ocupa o Estado, que passa, 

então, a ser a auto-organização da sociedade. Consequentemente, o Estado deve satisfazer todas as 

necessidades e demandas da população, intervindo nos domínios econômicos e sociais, abandonando, assim, os 

postulados da neutralidade e não-intervenção estatais. Na medida em que o Estado e a sociedade se 

interpenetram reciprocamente, gerando a identidade entre Estado e sociedade (o Estado Total), todos os 

domínios passam a ser políticos, ou seja, não há mais como distinguir o político e aquela identificação entre 

Estado e político, para Schmitt, deixa de ser verdadeiro.” (BERCOVICI, 2004, p. 93) 
270

 “Selon l´aceeption positive l´État est total au “sens de la qualité et de l énergie”, et donc “total per force”. 

Cette nouvelle signification attribueé à État total désignerait le controle de l´opinion publique et la production 

d´une croyance à la légitimité du povoir. Schmitt observe le basculament dans le domaine des moyens de 

communication et em tire dês leçons politiques. “Derrière la formule de l`État possède de nouvaux moyens de 

puissance et des possibilites d´une intensité extraordinaire dont nous pressentons à peine la portée et lês effects 

ultimes s´enfoncent encore profondément dans e XIX siècle. “Dans as fonction de formation de l´opinion 

publique, la presse em passe d´être détrônóe par les techniques de l´audiovisuel (la radio et le cinéma) qui sont 

perçues uniquement comme une nouvelle “possibilité d´influencer les masses”.” (BEAUD, 1997, p. 63) 
271 “A identificação entre Estado e sociedade comporta, aliás, dois aspectos complementares. De um lado, a 

sociedade civil, tido como uma esfera apolítica onde indivíduos livres contraem, segundo os princípios 

presumidamente baseados na natureza, o direito privado, revela-se de parte a parte política; o critério do 

agrupamento em amigos e inimigos se aplica às relações sociais, que obedecem, a partir daí, à lógica política 

da luta de classes. Por outro lado, o Estado intervém cada vez mais na vida econômica, social e cultural. O 

Estado “neutro”, cujo liberalismo elaborou com Benjamin Constant o modelo ou a ficção, dá lugar a um Estado 



145 

 

  Este Estado Total deve ainda para Carl Schmitt, possuir qualidade na sua atuação, 

diferenciando do Estado Total de Weimar que previa a intervenção estatal em todos os 

campos, mas não trazia os meios de realizar tais intervenções, motivo pelo qual Schmitt o 

classifica como Quantitativo. Ao contrário de tratar somente da “quantidade” da intervenção, 

o Estado Total deve buscar eficiência e qualidade na sua intervenção, sendo, portanto, 

denominado Estado Total Qualitativo. O Estado Total era, portanto, a guerra civil 

continuamente impedida.  

 No Estado Total Quantitativo, ou modelo romano nas palavras de Schmitt, o Estado 

intervinha em todas as esferas sociais indistintamente. Já no modelo Qualitativo, ou 

germânico, o Estado tem a capacidade de escolher em qual esfera social poderá intervir 

(NEUMANN, 2005, p. 70). Esta intervenção, para Franz NEUMANN (1969, p. 17) ocorria de 

três formas: “a persuasão, os benefícios materiais e a violência”. 

 O objetivo de Carl Schmitt com o Estado Total Qualitativo era reconstruir a afirmação 

de que o estatal se confundia com o político, passando a partir de suas proposições, o Estado a 

confundir-se com a sociedade
272

. As questões estatais se tornam assim, questões sociais e vice 

versa (SCHMITT, 2009, p. 23). 

 Schmitt quebrou a lógica de Estado Tripartido, afirmando que o elemento dinâmico do 

Estado tem nível superior aos demais elementos estático (burocracia) e não político (povo) 

(NEUMANN, 2005, p. 86). Para MACEDO JÚNIOR (2001, p. 71): 

“Para Schmitt, o novo Estado Nacional-Socialista caracteriza-se pela 

unidade de três elementos básicos, a saber: O Estado, o Movimento e o 

Povo. A nova unidade do povo é caracterizada por um tipo de vínculo entre 

estas séries de maneira bastante diversa da concepção liberal. O Estado 

representaria o elemento estático do novo sistema, ao passo que o 

movimento seria o seu elemento dinâmico e o povo o seu elemento apolítico, 

sob a sombra e proteção das decisões políticas. Vale notar, contudo, que 

estes três elementos não se contrapõem segundo as regras do jogo político 

liberal. O Estado não se opõe ao movimento e ao povo, assim como o povo 

não se opõe ao movimento. Não há, tampouco, lugar para oposições como 

aquelas existentes, segundo a doutrina liberal, entre cidadão e Estado, 

                                                                                                                                                                                     
“econômico” e “social” que intervém no processo de produção dos bens e, mais ainda, no de distribuição do 

produto social.” (KERVÉGAN, 2006, p. 68)  
272 “El Estado total es aquel donde la sociedade se identifica con su forma de organización y ordenación y lo 

hace, por ello, omnicomprensivo. Desde el postulado liberal, donde el Estado se contrapone a la Sociedad y, así, 

se neutraliza lo político, ahora pasamos a la autoorganización de una sociedad de masas que, con su 

identificación con el Estado, pasa a potenciarlo en todos los aspectos relevantes de la vida comunitaria.” 

(MORENO, 2002, p. 309)   
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Sociedade e Estado. Separações desta natureza implicariam na relativização 

da unidade política contrariamente à totalidade desejada. Pelo mesmo 

motivo, tanto Estado, Povo como Movimento podem ser usados para referir 

a unidade política nacional-socialista.” 

 Com isso, o conceito do político criado por Carl Schmitt a partir de seu Estado Total 

Qualitativo, era o novo espaço de neutralização de todas as forças sociais. Para Schmitt a 

sociedade historicamente, cria espaços de neutralização das forças sociais que, se tornam 

posteriormente espaços de conflito permitindo a ascensão de um novo espaço de 

neutralização. Dentro deste avanço histórico, o nazismo fazia surgir um novo espaço de 

neutralização que era a política, a qual ascendia em substituição ao espaço da pura técnica que 

para SCHMITT (2009, p. 97): “A evidência da hoje difundida crença na técnica baseia-se 

apenas no fato de que se podia ter encontrado nela o terreno absoluta e definitivamente 

neutro, já que, aparentemente, não há nada mais neutro do que a técnica.” 

 A neutralização das forças sociais
273

 pelo político se dava com a capacidade do 

Soberano em escolher quem é o amigo e quem é o inimigo
274

, excluindo este segundo. Para 

Carl SCHMITT (2009, p. 28): 

“A diferenciação entre amigo e inimigo tem o propósito de caracterizar o 

extremo grau de intensidade de uma união ou separação, de uma associação 

ou desassociação, podendo existir na teoria e na prática, sem que, 

simultaneamente, tenham que ser empregadas todas aquelas diferenciações 

morais, estéticas, econômicas ou outras. O inimigo político não precisa ser 

moralmente mau, não precisa ser esteticamente feio; ele não tem que se 

apresentar como concorrente econômico e, talvez, pode até mesmo parecer 

vantajoso fazer negócios com ele. Ele é precisamente o outro, o 

desconhecido e, para sua essência, basta que ele seja, em um sentido 

especialmente intenso, existencialmente algo diferente e desconhecido, de 

modo que, em caso extremo, sejam possíveis conflitos com ele, os quais não 

podem ser decididos nem através de uma normalização geral empreendida 

                                                           
273 O decisionismo é a base de toda a política, resultando em um ato extremo, na eliminação física do inimigo. 

Para Franz NEUMANN (2005, p. 65): “El decisionaimos se basa en una dcotrina de la naturaliza de la política, 

extraña, aunque extraordinariamente atractiva, y se parece mucho al sindicalismo revolucionario de Georges 

Sorel. La política, afirmaba Schmitt, es la relación existente entre amigo y enemigo. En último término, el 

enemigo es alguien a quien hay que acabar por exterminar fisicamente. En esto sentido toda relación humana 

puede convertirse en política, ya que todo adversário puede convertirse en enemigo susceptible de 

exterminación física. El mandamiento del Nuevo Testamento, “amaos los unos a los otros”, incluso a los 

enemigos, se refiere sólo al enemigo privado, el inimicus, no al enemigo público, el hostis.” 
274 “Assim, inimigo não é o concorrente ou o adversário em geral. Tampouco é inimigo o adversário privado a 

quem se odeia por sentimentos de antipatia. Inimigo é apenas um conjunto de pessoas em combate ao menos 

eventualmente, i.e., segundo a possibilidade real e que se defronta com o um conjunto idêntico. Inimigo é 

somente o inimigo público, pois tudo o que se refere a um conjunto semelhante de pessoas, especialmente a todo 

um povo, se torna, por isso, público. Inimigo é hostis, não inimicus em sentido amplo; polemios, não echtros.” 

(SCHMITT, 2009, p. 30) 
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antecipadamente, nem através da sentença de um terceiro “não envolvido” 

e, destarte, “imparcial”.” 

 A existência de várias instituições, sociais ou econômicas, dentro do mesmo Estado 

unitário é possível desde que o poder soberano adquira uma natureza cambiante, isto é, decida 

quem é amigo ou inimigo conforme a conjuntura política de momento, isto é, para o caso 

concreto como defendia Schmitt, valendo sua proposta para a eliminação dos inimigos 

econômicos. O soberano decide no momento de exceção e, dependerá desta exceção (que é 

um caso real, concreto) para decidir. Somando isso ao Estado Total Qualitativo, o soberano 

poderia escolher como, onde e quando decidir, vez que, como coloca SCHMITT (2001-D, p. 

117): “El Füher mismo determina el contenido y los alcances de su proceder.” 

 Assim, não existira um Estado neutro (SCHMITT, 2001-C, p. 88), indiferente às 

demais forças sociais, mas sim, um Estado formado pela vontade política capaz de atuar em 

qualquer esfera social que julgar conveniente
275

. 

  A guerra, para SCHMITT (2009, p. 35): “decorre da inimizade, pois esta é a negação 

ôntica de um outro ser. A guerra é apenas a realização extrema da inimizade.” Deste ponto 

de vista, a guerra seria também um status, não sendo tão somente a ação, sendo por tal motivo 

permanente (SCHMITT, 2001-F, p. 147), o que justificaria um estado de exceção permanente.  

  A consequência não só do Estado Total Qualitativo, mas de todo o governo nazista, foi 

o desmonte completo do Estado de Bem Estar social inaugurado com a Constituição de 

Weimar, criando-se assim, na Alemanha uma permanente busca pela homogeneização social 

que afastaria o pluriverso político (SCHMITT, 2009, p. 57) que era mantido no conceito de 

igualdade formal do Estado Liberal.  

 

 

                                                           
275 Franz NEUMANN (1969, p. 18) traz uma interessante constatação sociológica sobre a atuação do Estado 

Total Qualitativo. O primeiro efeito é a persuasão das massas através do constante uso da propaganda que criava 

a aceitação popular do governo autoritário. A segunda constatação é a necessidade de criação de oligarquias que 

detenham o poder dentro da sociedade de massas através do domínio do segredo sobre as decisões táticas e 

estratégicas. A terceira constatação é a proporção entre o grau de desenvolvimento tecnológico e o grau de poder 

político nas mãos do Estado pois, as estruturas de poder decorrentes do domínio da tecnologia são altamente 

hierarquizadas. A quarta constatação é que a maior complexidade da vida social (economia, sociedade, cultura) 

exige formas mais rígidas de intervenção na sociedade. A quinta e última constatação é a separação entre poder 

político e poder social. 
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CAPÍTULO V - SEMELHANÇAS ENTRE FRANCISCO CAMPOS E CARL 

SCHMITT NO CAMPO ECONÔMICO 

 

 O objetivo principal da tese como comentado na introdução era demonstrar a 

existência de uma semelhança entre o pensamento econômico de Francisco Campos, no 

Brasil, e Carl Schmitt, na Alemanha.  

 Da comparação entre os dois autores surgem três posições: A de que Carl Schmitt teria 

influenciado o pensamento de Francisco Campos – posição esta de Clóvis RAMALHETE 

(1969, p. 80) e Rogério Dultra dos SANTOS (2006, p. 04, p. 79); a posição de que a 

influência de Schmitt sobre Campos é mínima (SEELAENDER, CASTRO, 2010), sendo que 

Campos somente leu e citou em suas obras os argumentos de Campos e; uma terceira posição, 

do próprio Francisco CAMPOS
276

 (1947) e, também de SOUZA (1969, p. 67), de que os 

fundamentos de Schmitt sobre o papel da Constituição estavam equivocados, demonstrando 

maturidade intelectual e independência de pensamento do autor brasileiro. 

 O Parecer acima citado analisa a possibilidade do Poder Executivo fixar preços de 

consumo de produtos com base em decreto-lei anterior à Constituição de 1946. No documento 

jurídico, CAMPOS (1947, p. 06) critica a posição de Schmitt de afirmar que: “a Constituição 

não constitui uma totalidade lógica, um sistema dotado de normatividade própria, senão um 

conglomerado de regras que subsistem por si mesmas.” 

  O conceito de unidade de Carl Schmitt é duramente atacado por Francisco CAMPOS 

(1947, p. 17) que aduz a impossibilidade prática de aplicação do conceito de Schmitt
277

. Este 

ao vincular a validade da norma a um elemento valorativo real se afasta dos preceitos 

normativos da Constituição, esvaziando-a. Campos por sua vez, defende a existência de 

capacidade normativa no texto constitucional, rompendo assim, com a teoria da constituição 

de Schmitt que, na visão de Campos, eliminava a Constituição ao transformar o texto 

constitucional em um conjunto de decisões isoladas, sem consistência sistemática. 

                                                           
276 Não é encontrada na bibliografia das obras citadas neste parágrafos referências ao Parecer de 1947 de autoria 

de Francisco Campos no qual, critica abertamente a Teoria da Constituição de Carl Schmitt, levantando dúvidas 

sobre o peso do pensador alemão no pensamento de Campos. 
277 “Para Schmitt, existiram somente totalidades existenciais, não passando os conceitos lógicos de unidade e 

de síntese de meros sinais, de nomes ou de convenções mais ou menos arbitrárias, que não teriam qualquer 

validade, seja do ponto de vista lógico, seja do ponto de vista normativo.” (CAMPOS, 1947, p. 18) 
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 Campos coloca de forma ácida que Schmitt teve a função política de matar a 

Constituição de Weimar, transformando a sistemática do texto constitucional em 181 decisões 

isoladas da Assembleia Constituinte que dependiam agora da vontade do soberano 

(CAMPOS, 1947, p. 23).    

 Embora Campos, em um único escrito tenha criticado diretamente Carl Schmitt, o que 

demonstra independência intelectual, o pensamento de ambos é próximo em alguns pontos e 

diferentes em outros. Por detrás de um discurso ideológico único, do Estado autoritário no 

Brasil e, do Estado Total na Alemanha, sobre o surgimento da intervenção estatal em todos os 

campos sociais, há que se fazer uma nova interpretação de como se deu esta intervenção no 

campo econômico em ambos os países. 

 

Intervenção na Sociedade 

 

 Em linhas gerais, ambos os Estados – como outros também – faziam a intervenção, 

mas, no campo social, a fim de evitar que o pluralismo das forças sociais prejudicasse de 

alguma forma o Poder Econômico. A atuação interventiva do Estado era no sentido de 

organizar a sociedade sob uma nova perspectiva, criando indiretamente um muro de proteção 

ao campo econômico, das reivindicações sociais que começavam a se articular politicamente. 

 A pretensão da Alemanha era restaurar a ordem social e o poder econômico anteriores 

à I Guerra Mundial, adaptando e modernizando estas ordens (social e econômica) aos tempos 

modernos, questão que, implicaria na desconstrução do modelo de Weimar. No Brasil, a 

pretensão era a ruptura com o ciclo evolutivo histórico (AMARAL, 1930, p. 111), criando 

uma identidade brasileira e um novo modelo de Estado que passava pelo reconhecimento e 

inclusão controlada das massas.  

 Ambos partem em seus escritos iniciais – Campos nos seus discursos parlamentares 

em Minas Gerais e Schmitt em seus contos, sátiras e críticas (KENNEDY, 2004, p. 43) – de 

um viés filosófico sobre a ordem da sociedade que estava em franca decadência com o 

modelo político liberal. 

 Esta remodulação do Estado era a roformulação do Estado moderno, de criação 

burguesa que ascendeu ao poder na Revolução Francesa e, moldou uma nova organização 
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social e política que substituiu as relações de poder da Idade Moderna.  A proposta de Schmitt 

e Campos não é no sentido de mera suspensão das formas e instituições políticas vigentes, 

com a suspensão dos direitos liberais clássicos (suspensão da Constituição), como 

equivocadamente afirmar alguns autores
278

, mas, propunham a reforma da própria sociedade 

que seria estrutura a partir das decisões centrais do Estado, o que era permitido pelas matrizes 

ideológicas de Campos e de Schmitt. 

  Assim como o liberalismo remodelou a organização social (POLANYI, 2012-B, p. 

211) rompendo com as condições que o precederam, esta organização social foi remodelada 

(ou adaptada) para a manutenção do capitalismo liberal, só que, agora não mais 

autorregulado, mas sim organizado a partir do Estado. 

 Criou-se assim, um Estado em “que existem duas matrizes ideológicas entre as 

ideologias dominantes a respeito do desenvolvimento da Europa ocidental – o modelo 

competitivo, de mercado, e o conceito normativo de Estado” (SANTOS, 1978, p. 32) – 

dualidade ideológica aplicada ao Brasil também. 

 Esta dualidade de matrizes ideológicas representa na verdade as ambiguidades que os 

líderes – mitos – de ambos os países possuem. De um lado a figura do mito carrega consigo a 

tradição histórica do poder pessoal conjugada com elementos irracionais como as emoções 

das massas e; de outro lado, carrega a perspectiva modernizante, do papel da ciência (razão), 

da burocracia especializada e do desenvolvimento econômico.  

 A diferença em relação ao mito é na visão de Schmitt o mito tinha o papel de decidir e 

a partir desta decisão criava-se o ordenamento jurídico enquanto, na visão de Francisco 

Campos o mito era uma figura superior dentro da instituição (Estado) que detinha o poder 

central, ou seja, o mito era parte, no caso o ápice, da burocracia, não podendo criá-la. 

 Embora os efeitos práticos das teorias de Schmitt e Campos são um só  – a ditadura – 

para o primeiro a decisão fundamental do Führer criava o ordenamento jurídico (inclusive 

validava a própria Constituição), enquanto para o segundo, o mito ocupava o ápice do sistema 

burocrática criado pela Constituição de 1937, sistema que modelava toda a sociedade como 

subordinada ao mito (presidente). 

                                                           
278 Neste sentido conferir Rogério Dultra dos SANTOS (2007, p. 282). 
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 Tanto é assim, que neste item, Campos diverge explicitamente de Schmitt ao afirmar 

em parecer de 1947 que Schmitt descontrói o caráter sistêmico da Constituição criado na 

Constituição de Weimar, elencando neste parece diversas falhas de obra Teoria da 

Constituição de Carl Schmitt (CAMPOS, 1947, p. 42). Embora existam as críticas de Campos 

em relação a Schmitt, ambos entendem que o Poder Constituinte tem por base o fato
279

 (o 

poder) e não a norma (o direito). 

 Por detrás do discurso autoritário da falência das instituições que incentivavam e 

protegiam os interesses econômicos burgueses (liberais), os autoritários alteraram as 

instituições mantendo a lógica de expansão econômica própria do capitalismo. As instituições 

e estruturas de poder são remodeladas, mas se mantém o modelo econômico liberal, recaindo 

a lógica regulatória tão somente quanto ao campo político e social, fato este bem obsevado, 

em relação ao Brasil, por Wanderley Guilherme dos SANTOS (1978, p. 53): 

“Sob a aparência de completa ruptura com o século passado, entretanto, os 

analistas da década de 30, os desvendadores de polaridades e dicotomias 

são verdadeiros continuadores das clivagens do século anterior. Apesar de 

seu naturalismo funcionalista, concordam os autoritários da década de 30 

que o poder público tem importante papel a desempenhar – o de afastar os 

obstáculos ao pleno florescimento da sociedade brasileira autêntica. Tal 

como os conservadores do século XIX, recusam-se os autoritários de 30, 

com exceção dos integralistas, os quais perseguirão diferente linha de 

argumentação, a aceitar o fetichismo institucional e consideram que, se as 

instituições parlamentares e multipartidárias foram suficientes para 

garantir a emergência e predomínio da ordem burguesa europeia, tal não 

será necessariamente o caso no Brasil, onde as peculiaridades se 

encarregarão de gerar instituições patas a instrumentalizarem a expansão 

da sociedade burguesa. Irônica mas compreensivelmente, é com a ordem 

burguesa como paradigma no fundo da mente que os autoritários de 30 se 

opõem às instituições liberais, assim como será o mesmo paradigma que 

dará suporte conceitual à pregação democrática e nacionalista da década 

de 50.” 

  A modernização conservadora como colocam alguns autores, levam a um período de 

transição nos dois países, período de transição este que, na opinião de Campos e Schmitt, 

seriam toleradas medidas autoritárias de natureza excepcional.  No Brasil, Francisco Campos 

cria as leis (decretos na verdade) constitucionais que buscam legitimar a nova ordem jurídica 

da Revolução de 30 (fato repetido no golpe militar de 1964). Carl Schmitt por sua vez, vai 

                                                           
279 Campos se refere ao Poder Constituinte com a “normatividade do fático” e, afirma que a principal 

característica do Poder Constituinte é liberdade de decisão (CAMPOS, 1967-B, p 89). 



152 

 

mais longe que Francisco Campos, justificando a ditadura não somente como uma dominação 

jurídica, mas um contexto filosófico de transição
280

. 

  Ambos os modelos autoritários implementados, há que se registrar, buscam evitar 

conflitos na sociedade que desorganizem o modelo de ordem vigente. Desta forma, a 

“autoridade” do Estado
281

 não recai sobre toda a sociedade, mas, somente naqueles que 

necessitem de intervenção para buscar a homogeneidade do modelo. Não há espaço para 

modelos organizacionais fora daquele determinado pelo Estado, devendo o Estado zelar pela 

incorporação dos “diferentes” dentro do Estado, como ocorreu no Brasil ou, sua eliminação 

como ocorreu na Alemanha e, em menor grau no Brasil. 

 O Estado passa então, deixa de ser um mero garantidor de direitos como no Estado 

liberal, transformando-se em instrumento a serviço da concepção autoritária (RÜTHERS, 

2004, p. 82). 

 No Brasil, esta intervenção se dava pela inclusão social, principalmente das massas 

trabalhadoras que, até então não eram reconhecidas como atores sociais, inclusão esta que se 

deu pela criação da legislação trabalhista e previdenciária, bem como, por outros meios, como 

o voto feminino, decorrendo disto e de outras medidas, a alcunha de Vargas, de “Pai dos 

Pobres”. 

 A manipulação das massas no Brasil não é unidirecional, como constata Angela Castro 

GOMES (2001, p. 34), mas sim ambígua
282

 pois de lado representa o controle mas por outro, 

também é o atendimento de demandas reais da sociedade que até então eram completamente 

excluídas de qualquer atenção pelo Estado. 

                                                           
280 “Ahora bien, allí donde, como en la literatura comunista, se llama ditadura no solo al ordenamento político 

combatido, sino también a la própria domincaión política ambicionada, se introduce en la esencia del concepto 

um cambio más amplio. Al Estado próprio se le llama ditadura en su conjunto, porque significa un instrumento 

de transición, que efectúa él, a una situación justa, pero su justificaión descansa en una norma que ya no es 

meramente política ni jurídicoconstitucional positiva, sino filosoficohistorica. De esta manera, la ditadura – 

que, en cuanto excepción, permanece en una dependencia funcional de aquello que niega – se há convertido, 

asimismo en una categoria filosoficohistórica.” (SCHMITT, 1968, p. 25). 
281 Para Carl SCHMITT (2009, p. 49): “O Estado enquanto unidade política normativa concentrou em si mesmo 

uma imensa competência: a possibilidade de fazer guerra e, assim, de dispor abertamente sobre a vida das 

pessoas. Isto em virtude do fato de que o jus belli contém tal disposição; significa a dupla possibilidade: de 

exigir de membros do próprio povo prontidão para morrer e prontidão para matar, e matar pessoas do lado 

inimigo. Mas o desempenho de um Estado normal consiste, sobretudo, em obter dentro do Estado e de seu 

território uma pacificação completa, produzindo “tranquilidade, segurança e ordem” e criando, assim, a 

situação normal; esta é o requisito para que as normas jurídicas possam ter eficácia absoluta, pois toda norma 

pressupõe uma situação normal e nenhuma norma pode ter validade para uma situação que lhe é plenamente 

anormal.” 
282 Esta ambiguidade, segundo Angela Castro GOMES (2001, p. 37) possibilitou algumas experiências 

democráticas no Brasil no período do Populismo (1930-1964). 
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 A Alemanha por sua vez, embora tenha uma política de expansão territorial em busca 

de novos espaços vitais, não houve uma política de incorporação das massas, mas sim, de 

exclusão de determinados setores sociais, inclusive nos territórios ocupados. A Alemanha 

expandia para anular pressões políticas estrangerias. Assim, enquanto no Brasil, se ampliavam 

direitos, a Alemanha os restringia. 

 No mesmo sentido devemos lembrar que Schmitt propõe o desmonte da Constituição 

de Weimar enquanto no Brasil, Campos participa da criação da Constituição de 1934 e, redige 

pessoalmente a Constituição de 1937. Isto é, o Nazismo, ascendendo ao poder, transforma as 

críticas de Carl Schmitt à República de Weimar em uma doutrina de justificação das ações 

nazistas, não existindo assim uma doutrina nazista do Direito. Já Chico Campos, por 

participar diretamente das decisões do governo brasileiro, planeja um modelo jurídico do 

Estado Novo, tendo inclusive, a oportunidade de redigir uma Constituição, oportunidade que, 

Schmitt não gozou.  

 Enquanto no Brasil o controle social ocorria pela inclusão regulada, na Alemanha 

ocorria a homogeneização da sociedade pela eliminação do Diferente, entrando aqui, o 

conceito de Schmitt da decisão soberana sobre quem é amigo (igual) e o inimigo (diferente) a 

ser eliminado.  

 O aspecto ideológico na Alemanha era muito mais forte do que no Brasil, motivo pelo 

qual leva a diferenciação já explorada na introdução de que o modelo alemão era de Estado 

Totalitário, com um controle ideológico muito mais profundo que permitia a defesa de ideias 

como a da superioridade da raça alemã ou, a de que o III Reich duraria mais que o Império 

Romano. O Brasil tinha um modelo de Estado Autoritário que não defendia questões de 

psicologia coletiva – exceto a aprovação por aclamação de Vargas -, mas tão somente a busca 

pela ordenação social, sendo unicamente os casos de divergências político ideológicas 

punidas, através do Tribunal de Segurança Nacional, mas sempre no aspecto individual, nunca 

com a eliminação de determinada classe econômica ou social. 

 Não foi criado no Brasil nenhum movimento ou partido político para dar sustentação à 

Vargas ou sua ideologia antiliberal, fato que, veio a ocorrer na Alemanha com a criação do 

Partido Nacional Socialista que expressava uma ideologia e uma plataforma de governo capaz 

de sustentar Hitler no poder. 
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 Entretanto, ambas as políticas eram expansionistas
283

, regulando cada vez mais setores 

da sociedade fato que levava ao cada vez maior surgimento de dúvidas e questionamentos ao 

sistema, os quais eram reprimidos pelos órgãos de segurança estatais (SS na Alemanha e TSN 

no Brasil).  

 Exemplo disso é o controle sobre as corporações. Para SCHMITT (2011, p. 303) 

existia uma organização da sociedade em classes econômicas, as quais, poderiam se converter 

em unidade de lutas e reivindicações políticas
284

, levando ao controle do Estado, o que no 

Brasil ficou mais explícito com o modelo corporativo. Em relação ao corporativismo, 

CAMPOS (2001, p. 64) coloca que a saída do corporativismo é a forma de combate à 

economia moscovita que os sindicatos pretendiam implementar no Brasil. 

 O Estado Corporativo, tanto no Brasil como na Alemanha representavam a crença de 

que tais organizações representariam a realidade socioeconômica e permitiriam a composição 

dos conflitos entre as partes interessadas. Além disso, o modelo corporativo levaria a 

integração (colaboração) do indivíduo com o Estado
285

, fazendo com exista uma 

descentralização tutelada de algumas atividades administrativas do Estado, no contexto do 

“Estado Legislador” de Carl Schmitt que propõe a transferência de competências do Poder 

Legislativo para outras esferas, como bem colocou Oliveira VIANNA (1938, p. 47): 

“No capítulo anterior, assignalamos, como característica do Estado 

moderno, a tendência cada vez mais accentuada para as delegações do 

poder legislativo – o que está importando numa ampliação cada vez maior 

da competência regulamentar das autoridades administrativas. Em todos os 

paizes, com effeito, este movimento do “Estado Legislador”, de Schmitt, no 

sentido da abdicação de uma das suas  funcções fundamentaes, se vem 

processando com mais ou menos generalidade e rapidez, como 

consequência mesmo do seu próprio desenvolvimento, da complexidade e 

                                                           
283 “A política autoritária é expansionista. Quanto mais legisla e regula mais cria a possibilidade de que surjam  

dúvidas procedentes sobre as decisões tomadas, em diversos sociais, e consequentemente aior será a 

necessidade de impedir a organização das dúvidas procedentes (oposição) ou intimidá-las e destruí-las, caso se 

organizem. Todas as interações e manifestações sociais tornam-se potencialmente políticas e, portanto, crescem 

paulatina e inexoravelmente as oportunidades para que se manifestem dúvidas procedentes sobre a política 

oficial. Daí a necessidade de, ao politizar todas as dimensões da vida social, regulá-las oficialmente e, ao 

mesmo tempo, impedir ou destruir a organização das dúvidas procedentes.” (SANTOS, 1978, p. 130) 
284284 “Siendo clase un concepto puramente económico, sobre base puramente económica, no da lugar a 

ninguma homogenidad sustancial. Si la clase se convirte en base de una organização de lucha y da lucha a una 

auténtica agrupación de amigos y enemigos, deja de ser um concepto puramente econômico, porque una clase 

verdaderamente en lucha no es una etidad esencialmente económica, sino política.” (SCHMITT, 2011, p. 303)  
285 Daniel GUERIN (1973, p. 269) exemplifica esta questão com uma visita em 13 de fevereiro de 1936 do chefe 

de polícia, Himmler, aos diretores das Frentes de Trabalho momento no qual expressa que a polícia não poderá 

manter a segurança se os trabalhadores não forem conquistados pelos ideais nacionais socialistas e, esta 

conquista era o objetivo primordial das Frentes de Trabalho. 



155 

 

multiplicidade das novas funcções que lhe incumbem no mundo moderno, 

principalmente no campo do Direito Industrial, do Direito da Economia e 

do Direito Corporativo. Este movimento de caracter descentralizador e que 

é geral no mundo civilizado, revela-se principalmente no sentido de uma 

descentralização funccional (ou “funccionarista”, como quer Duguit) das 

actividades do Estado, paralella, ou mais exactamente, contraposta á 

descentralização territorial. Descentralização “autarchica”, como chamam 

os italianos, ou descentralização “por serviços”, como chamam os 

franceses, ella é, sem duvid, o aspecto mais resaltante das novas 

organizações adminsitrativas. Pode-se dizer que esta descentralização 

caracteriza a estructura do Estado moderno. Revista-se da fórma 

institucional, ou da fórma syndicalista, ou da fórma corporativa, o seu 

objeto,como observa La Pradelle, é desembaraçar o Estado de todas 

aquellas funcções, de que elle se incumbe modernamente, mas que não estão 

de accordo com as funcções tradicionaes.” 

  Pela colocação de Oliveira Vianna, válida tanto para Brasil como também Alemanha, 

a reforma modernizadora do Estado e da Administração Pública pode ser lida como por um 

viés liberalizante, pois, delega para as corporações, funções administrativas de Estado, muito 

embora existam formas de controle do Estado sobre estas corporações (no caso brasileiro) ou 

organizações (no caso alemão). 

 Esta forte intervenção na sociedade é que possibilitou o rearranjo do sistema 

econômico, perpetuando-o. É notado na obra dos dois autores, e também em vários autores 

antiliberais, que a auto regulação do mercado é uma falácia
286

. O mercado não é regulado por 

si mesmo, mas sim pela sociedade que, por sua vez, tornou-se incapaz de controlar o mercado 

(crítica ao liberalismo político), necessitando a construção de modelos políticos alternativos, 

os quais unificam o político e o econômico no processo de racionalização das ações sociais 

(MARRAMAO, 1990, p. 29). 

 A racionalização da vida social atinge, em ambos os autores, o Direito Constitucional. 

Schmitt argumenta que o Poder Judiciário ao decidir conflitos constitucionais, com força 

normativa, impondo uma hierarquia de valores e normas, se converte em “legislador 

supremo” (SCHMITT, 2012, p. 60). No Brasil, tal questão – que decorre da clássica polêmica 

entre Schmitt e Kelsen - é percebida por Campos que, introduz o Parágrafo Único do art. 96 

da Constituição Federal de 1937 facultando ao Presidente encaminhar Decisão do STF sobre 

inconstitucionalidade de lei ou ato jurídico do Presidente para reexame do Parlamento. 

                                                           
286 Exemplo da intervenção política do Estado é o mercantilismo (POLANY, 2000, p. 86) que foi uma saída 

econômica para a sobrevivência do Estado no século XV. 



156 

 

 Note-se que ambos os modelos de organização política tem por base a estrutura da 

Igreja Católica. Há um Soberano, o Papa, que sendo o representante de Deus na Terra tem a 

capacidade de decisão e organização da Igreja, a qual é estruturada e unidade a partir da ação 

do Soberano (Papa) que é capaz de intervir em todas as esferas que, por sua vez são neutras 

diante do poder papal. 

 

Da Estrutura Econômica 

 

 Em ambos os casos, Brasil e Alemanha, trata-se de um autoritarismo instrumental que, 

no Brasil, atuava mais no sentido de racionalização da administração pública e criação de uma 

estrutura econômica que permitisse a expansão do capitalismo sem a intervenção 

(reivindicação) das massas que seriam afastadas, organizadas, dirigidas e controladas, através 

do modelo social implementado ao longo do Governo Vargas – modelo trabalhista e sindical, 

estado corporativo, legislação social, dentre outras formas de regulação. Somente em um 

segundo momento do Governo Vargas que se passou ao controle propriamente ideológico, 

com a criação do DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda – formatando um modelo de 

legitimação por aclamação. 

 O autoritarismo instrumental encontrado nos dois países decorre da necessidade de 

garantir ordem política e estabilidade para combinar um estado forte e centralizado com 

liberdade econômica. 

 Já na Alemanha, não houve inicialmente a necessidade da criação de uma estrutura 

econômica capitalista vez que, esta já existia anteriormente e foi desmantelada somente ao 

final da II Guerra Mundial. Neste contexto, o governo alemão manteve a concentração 

econômica que se formou após a da I Guerra Mundial e, o protegeu das reivindicações sociais 

advindas da organização social propiciada pela Constituição de Weimar. Entretanto, a 

intervenção nazista nos demais campos era muito mais profunda que a acontecida no Brasil. 

Na Alemanha a busca por homogeneidade social foi muito mais intensa do que no Brasil, 

existindo uma necessidade de expansão não só do modelo capitalismo, mas de todo o modelo 

organizacional da sociedade alemã.  
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 Com isso, na Alemanha não existiu uma diferenciação entre Estado e setor privado, 

diferenciação que existiu no Brasil, muito embora o modelo de Campos cooptasse os setores 

privados.  

 Nos dois países, o período de formação econômica dos seus respectivos governos 

autoritários demonstra claramente que jamais houve qualquer tentativa de alterar o modelo 

econômico capitalista, mas em verdade, preservá-lo, o que poderia ser realizado pelo controle 

dos demais setores sociais. Ambos os países dialogaram com o Poder Econômico, utilizando 

tal poder dentro de seus respectivos governos (GUERIN, 1973, p. 19). 

 Existiu concomitantemente mudança e permanência. Em análise de Pedro Dutra 

Fonseca sobre o Brasil de Vargas valendo para ambos os países: “No país não ocorreu uma 

ruptura brusca que ensejasse tais transformações, aos moldes clássicos de revolução 

“burguesa” ou “social”. As mudanças deram-se sem alterar a estrutura fundiária, e a 

questão da propriedade foi mencionada apenas dentro de estreitos limites” (FONSECA, 

1989, p. 25). 

 Em ambos os países – com influência direta de Campos e Schmitt
287

 – percebeu que o 

modelo econômico liberal não era um modelo autossuficiente, capaz de manter-se sem 

controle do Estado ou influências sociais, ou seja, sem o elemento político. Em ambos os 

países, e também em outros, como Portugal, Espanha, Argentina, os intelectuais antiliberais 

perceberam que a economia pretendia se tornar autônoma, se desvinculando da política e, 

passaram a atacar, cada um ao seu modo, esta desvinculação, fazendo suas respectivas 

propostas de controle político da economia. 

 A integração econômica (movimento de bens e pessoas em determinado espaço) é 

institucionalizada
288

, como afirma Karl POLANYI (2012, p.83), questão que foi percebida 

pelos autores estudados. Ainda para POLANYI (2012-C, p. 302) as economias não surgem da 

somatória de vontades individuais atuando na busca de vantagens econômicas, mas, são 

criadas e controladas por alguém. 

  A proposta geral de Campos e Schmitt é que esta institucionalização da economia 

ocorra, não pela própria organização do mercado, mas por intermédio da atuação do Estado na 

                                                           
287 Schmitt acreditava que o livre mercado somente sobreviveria sob a proteção de um Estado forte 

(BERCOVICI, 2013, p. 94). 
288 Em sentido próximo encontramos MANOÏLESCO (1936, p. 60) para quem o capitalismo é um instrumento 

de Estado. 
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sociedade, organizando esta de modo a melhorar o desempenho econômico dos agentes 

financeiros. 

 As políticas iniciais de Vargas e Hitler seguiram políticas monetaristas, isto é, uma 

busca pelo controle da economia através de manipulação de índices econômicos, 

principalmente câmbio (Câmbio Vil no Brasil e emissões de moeda na Alemanha). Somente 

com a falha destas tentativas de controle econômico com as ferramentas clássicas é que o 

Brasil faz a opção de desenvolvimento “para dentro”, isto é, voltado para o seu mercado 

interno e, construindo um parque industrial nacional. A Alemanha por sua vez, faz sua “opção 

para dentro” muito em decorrência dos preparativos para a II Guerra Mundial e, sua expansão 

para o Leste Europeu. 

 Ocorreu em ambos os países um modelo subsidiários, isto é, o Estado intervindo no 

campo econômico na ausência de investimento ou organização do setor privado. No Brasil, o 

próprio Campos importando tal conceito da Carta del Lavoro italiana e, na Alemanha, tal 

questão era bandeira do nacional socialismo (BETTELHEIM, 1971, p. 111). 

 Trata-se em ambos os casos, de um modelo econômico interventivo a priori, para 

organizar o sistema econômico de seus respectivos países, contra a ideologia liberal 

tradicional; fugindo assim, dos modelos interventivos clássicos, que são a posteriori, isto é, 

acontecem para incentivar determinadas ações para combater algum desajuste ou crise. Sendo 

a priori, ocorre a modulação (estruturação) do sistema econômico – que no caso estuado foi o 

aperfeiçoamento do capitalismo - e não a simples busca por melhores resultados mantendo-se 

a estrutura já existente com ajustes.  

 Francisco José Oliveira VIANNA (1974-B, p. 66) argumenta que houve uma mudança 

de uma economia de mercado ilimitado para uma economia de mercado limitada, na qual, o 

Estado atuava controlando (coordenando) o consumo e a produção, garantindo com isso a 

manutenção das elites econômicas e, a existência do modelo liberal capitalista. 

 A principal diferença é que o mercado volta a ser elemento acessório da economia e 

não, a própria economia. Foi montada uma estrutura na qual o Estado – que controlava a 

sociedade – decidiu por manter uma economia liberal. O liberalismo, como constata 

POLANYI (2000, p. 170) é método de atuação da economia e não o objetivo a ser alcançado, 

fato este presente nas propostas de Campos e Schmitt. 
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  Há que se notar que, em nenhum dos dois países o discurso econômico liberal é 

negado ou refutado sendo que, o controle estatal sobre os demais estratos sociais visava 

também, o afastamento das forças sociais (populares) da ordem econômica. Aqui entra, a 

semelhança de Francisco Campos e Carl Schmitt, ambos são liberais (economicamente), 

porém, autoritários no campo político, existindo neles a dupla instrumentalização do poder 

estatal, acima demonstrada. 

 Esta dupla instrumentalização do Estado – interventivo e autoritário na política, mas 

liberal na economia – foram pensados por Francisco Campos no Brasil e Carl Schmitt na 

Alemanha. 

 Na pesquisa da tese, não foram descobertos indícios de contato pessoal entre Carl 

Schmitt
289

 e Francisco Campos, mas, o segundo teve acesso às obras do primeiro, tanto é que 

são inúmeras as citações feitas às obras de Carl Schmitt por Chico Campos, especialmente em 

suas manifestações parlamentares. 

 Ambos concordavam que os sistemas econômicos possuíam dinâmicas 

(racionalidades) próprias, não necessitando de intervenção do Estado, mas sim, proteção do 

Estado contra outras forças sociais
290

 que pudessem desestabilizar a ordem existente.  

 Isto porque, ambos os autores encontravam na economia um espaço neutralizado pela 

técnica, razão pela qual, não houve a necessidade de neutralizar as forças econômicas pela 

política – que substituía a técnica como força de neutralização. Em outras palavras, a 

economia já estava livre das influências de outras forças sociais, não necessitando de maiores 

intervenções da política a qual, veio a substituir a técnica como força eliminadora dos 

conflitos sociais
291

. A técnica foi apoderada e absorvida pelo político que, no caso da 

economia, não interveio pois, já existia uma neutralidade decorrente do modelo liberal
292

. 

                                                           
289 Poucas foram as referências de Carl Schmitt ao Brasil. A mais contundente foi uma crítica feita no artigo 

Mudança da Estrutura do Direito Internacional, escrito em 1943, no qual Schmitt critica uma declaração o 

mesmo ano, em que Getúlio Vargas afirma que a Ilha de Martinica pertence ao hemisfério ocidental e não à 

França (SCHMITT, 1995, p. 115). 
290 Intervenção por “necessidades sociais” como afirma Pedro Dutra FONSECA (1989, p. 70). 
291 “O processo de contínua neutralização das diversas áreas da vida cultural chegou ao seu fim, pois chegou à 

técnica. A técnica não mais é terreno neutro no sentido daquele processo de neutralização e toda política forte 

se servirá dela. Portanto, conceber o século presente em um sentido espiritual como o século da técnica é um 

fato que só pode ser tratado como provisório. O sentido definitivo só vai resultar quando se mostrar qual tipo de 

política é forte o suficiente para se apoderar da nova técnica e quais são os verdadeiros agrupamentos em 

amigos e inimigos que surgem sobre o novo terreno.” (SCHMITT, 2009, p. 101)  
292 Há que se colocar que há uma outra leitura, feita por Alberto TORRES (1914, p. 113) que afirma que o 

resultado econômico é decorrência das decisões políticas dos governos. Para Torres, a sociedade ao criar uma 
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 O fundamento jurídico de ambos os pensadores tinha uma forte base constitucional, 

pois, tanto a Constituição de Weimar (1919) como a brasileira (1937) – e de certa forma a de 

1934 – criavam a estrutura do Estado soberano e independente da sociedade e das forças 

sociais organizadas (NEUMANN, 2005, p. 26), dentre eles o setor econômico. O Estado 

estava acima da ordem econômica e, esta teria liberdade de atuação desde que comungasse 

com os ideais de poder do Estado (retorno da subordinação do econômico ao político).  

 A proteção no Brasil ocorria pelo modelo corporativo criado por Francisco Campos, 

em que o Estado controlava as forças sociais com sua inclusão em uma corporação, de 

finalidade econômica, pré-definida pelo Estado. Assim, a vida política, que levava às 

reivindicações econômicas, era neutralizada com a participação do cidadão na corporação 

evitando qualquer ameaça ou contestação ao modelo produtivo que, continuava nas mãos do 

setor privado. 

 Na Alemanha, a economia permanecia fortemente concentrada e, nas mãos do setor 

privado, especialmente os cartéis, muito em decorrência das vantagens competitivas que a 

concentração econômica trazia em relação aos preços e, também, em relação à estrutura 

decisionista do estado alemão. 

 O núcleo base de toda economia capitalista, a propriedade privada, era mantida, assim 

como as ideias de segurança do indivíduo e, liberdade contratual, eram assegurados nos 

modelos Campos
293

 e Schmitt. 

 A posição de Francisco Campos era mais explícita neste sentido considerando que 

seus escritos tratavam de temas infraconstitucionais cotidianos como contratos, poderes da 

administração pública (eficiência econômica), desapropriação, direito processual, etc. Este 

cria um modelo infraconstitucional que garante o funcionamento do sistema econômico 

capitalista e, afastava as forças sociais dos meios de produção. 

                                                                                                                                                                                     
autoridade qualquer, transfere parcela de sua vida para esta autoridade que, no seu exercício (ação) feito por um 

grupo determinado que detém o direito de uso desta autoridade, gera naturalmente consequências econômicas. 

Não de forma intencional como propõem Campos e Schmitt, mas, de forma natural. Alberto TORRES (1914, p. 

114) propõe agora sim semelhante a Campos – que foi influenciado por sua obra – a substituição da decisão 

política por uma decisão técnica baseada no melhor proveito econômico e social da ação da autoridade. Trata-se 

da coordenação dos fatos psíquicos (políticos) com os físicos (economia racional) (TORRES, 1914, p. 137 e p. 

170). 
293 Campos entendia que a liberdade de iniciativa estava contida dentro das corporações (CAMPOS, 1942, p. 

316) 
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  Carl Schmitt por sua vez, aborda o mesmo tópico, porém, através da teorização de um 

modelo de Estado, mais para Ciência Política do que propriamente do Direito Positivo. Para 

Schmitt, há uma esfera de decisão soberana que legitima toda a ordem burocrática, dentre 

estas esferas, o próprio sistema econômico capitalista. No modelo schmittiano, o sistema 

econômico reproduzia em menor escala o modelo decisionista de modo que, havia um centro 

de decisão soberana (grandes conglomerados econômicos) que reproduziam na indústria estas 

decisões políticas soberanas que direcionavam a produção e consumo, muitas vezes, 

reproduzindo a decisão central do Führer. 

 Desta maneira, o modelo de Campos garantia a efetividade do sistema econômico 

capitalista de baixo para cima, isto é, a partir da legislação ordinária; enquanto o modelo 

schmittiano, é de cima para baixo, ou seja, de uma decisão soberana que instaura o modelo 

capitalista. 

 Mesmo no modelo de Conselhos a diferença era encontrada, pois, no Brasil existiam 

vários conselhos econômicos enquanto, na Alemanha, existia um único conselho – a Câmara 

Econômica – que organiza toda a atividade econômica. 

 Na lógica de pensamento amigo X inimigo de Schmitt, a economia (liberal) foi 

considerada como “amiga” não sendo eliminada ou combatida; enquanto que, para Campos, a 

economia era fator inclusivo (eliminação do conflito social), como parte de um todo, 

controlado pelo Estado. Porém, em ambos os casos, o político subjugou o econômico, 

invertendo a lógica de que o político era subordinado ao econômico. 

 O Estado na visão liberal, combatido por Campos e Schmitt era o lócus da realização 

da liberdade e, ao mesmo tempo, um inimigo que restringia esta liberdade, devendo ser 

controlado pela sociedade, que, na visão liberal, era composta pela somatória de indivíduos 

isolados. Havia uma separação entre Estado e Sociedade, ficando o Estado subordinado à 

sociedade, que tinha liberdade para agir no campo econômico. 

 Mas no modelo antiliberal é inconcebível que cada indivíduo isoladamente seja 

considerado um centro de decisão (FERREIRA, 2010, p. 79). Este centro de decisão era único 

e estava no Estado, que interferia na realidade social, organizando-a e, organizando também a 

economia, tendo o Estado capacidade de fazer distinções, amigo X inimigo para Schmitt, ou 

controlar a integração, na visão de Campos. 
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   Com isso, a presença do Estado na economia, ao contrário do que o termo 

autoritarismo possa induzir, não significa a estatização da Economia nos casos de Campos e 

Schmitt, mas sim a máxima racionalização técnica, que, para SCHMITT (2005-B, p. 25) é o 

ápice da excelência. No caso brasileiro, Campos ainda admitia a presença do Estado em 

alguns pontos estratégicos, como suplementar à economia privada no caso desta não suprir as 

necessidade sócio econômicas, como consta na Constituição de 1937. Entretanto, as 

estratégias nacionais desenvolvimentistas que levaram o governo brasileiro a criar empresas 

estatais não representam o pensamento de Francisco Campos, para quem, toda a atividade 

produtiva deveria ser deixada a cargo do setor privado, tendo o Estado somente capacidade de 

direcionar a produção segundo seu interesse. A criação de empresas estatais de decisão de 

Vargas e não Chico Campos, além de que, a criação das principais estatais foi após o 

rompimento de Campos com Getúlio Vargas em 1942. 

   No modelo schmittiano, considerando o caráter decisionista, era indiferente qualquer 

atuação do Estado de forma supletiva ou qualquer outra forma, pois, tudo dependeria desta 

decisão soberana de como deveria funcionar a economia. Como a decisão foi pela 

manutenção da ordem economia liberal preexistente, o Estado alemão se ausentou da 

economia, somente direcionando a produção para as suas necessidades de guerra. 

 Mesmo a função de terceiro ordenador, qual seja, de intervir para garantir 

abastecimento de insumos e matérias primas que, era possível no pensamento de Campos, 

existiu na Alemanha, a qual era uma economia liberal mais radical que o Brasil, mesmo 

estando em guerra. 

 Podemos afirmar assim, que ambos seguem, direta ou indiretamente, o pensamento de 

Manoilescu
294

, que defendia a industrialização dos países para a recuperação de crises 

econômicas, pois, permitia a utilização de mão de obra excedente, aumentando a massa 

salarial do país e, aumentando a importância do mercado interno de cada país. 

 Esta industrialização coaduna com a lógica autoritária de intervenção social de ambos 

os autores estudados (Campos-Schmitt), pois, a divisão social pelo trabalho, resolvia não só a 

questão do desemprego na agricultura, mas, planejava uma unificação ideológica pela 

organização da sociedade através da ordem econômica que, uma vez organizada traria 

reflexos e benefícios em toda a ordem social.  

                                                           
294 Manoilescu elogia veementemente Carl Schmitt em sua orbra Partido Único (MANOÏLESCO, 1936, p. 123). 
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“Os fatos de ordem econômica podem e devem ser sujeitos a uma 

racionalização, a que eles se adaptam, exatamente porque desse modo o 

aumento de rendimento das atividades econômicas envolve ganho de tempo, 

deixando assim aos espíritos lazer para ultrapassar os domínios da razão 

prática e elevarem-se ao plano do idealismo. Por outro lado, um povo 

organizado racionalmente torna-se forçosamente mais moralizado e mais 

apto ao idealismo, porque dar aos homens o máximo de bem estar material, 

equivale a torná-los capazes de praticar mais facilmente a virtude.” 

(MANOÏLESCO, 1938, p. 16) 

 Porém, para Campos, ocorreria a organização de toda sociedade pela questão 

trabalhista existindo um reflexo direto no campo econômico, levando a uma racionalidade da 

produção. Já na Alemanha, mais afeta ao modelo decisionista de Schmitt, havia uma margem 

maior dentro das corporações (privadas) para decisão dos rumos da produção, sendo também, 

menos dependente da organização da sociedade pelo Estado.  

  Isto porque, Schmitt não defendia tanto modelos abstratos, mesmo para regular a 

sociedade, como o fez Francisco Campos
295

 através do modelo de Estado Corporativo. Para 

Schmitt a capacidade de decisão sobre a economia real era o que importava, muito mais do 

que a criação de um modelo ideal de controle societário que encontramos na obra de Campos.  

  Não que Schmitt negasse a regulação econômico-social mas, esta era exercida 

diretamente nos casos necessários e não por um modelo geral; muito, em decorrência de seu 

entendimento de que a realidade social seria neutra, somente ganhando sentido após o ato de 

manifestação de vontade do Soberano. 

 Isto vem a demonstrar que Campos era mais adaptável às conjunturas políticas do 

Brasil do que Schmitt na Alemanha, ou seja, este sempre manteve sua posição intelectual – 

que resultou na sua saída do governo em 1936 – e, Francisco Campos se adaptava às 

circunstâncias de momento, realizando correções no seu pensamento intelectual 

(SEELANDER, CASTRO, 2010, p. 259).  

 Ambos os autores estudados, ao proporem a modernização de seus Estados – que eram 

instrumentos da ideologia autoritária -, cada um a seu estilo, aprofundam a ordem capitalista 

então existente, criando novos mecanismos estatais de proteção e incentivo que substituíam os 

                                                           
295 Isto não significa que Francisco Campos negasse a importância do real, pelo contrário esta tinha sua 

importância, mas não tanto quanto no pensamento de Carl Schmitt. Para SEELANDER e CASTRO (2010, p. 

271): “O apego ao real – ou ao que o parecia ser – foi uma constante em Campos. Seu talento de teórico não 

era livresco nem preso à tradição, mas ansiava por expressar a vitalidade do concreto e do presente – como a 

própria língua brasileira, na sua opinião, deveria fazer, em oposição à “língua de museu anquilosada nos 

livros”.” 
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valores sociais liberais tradicionais por outros mais afeitos ao mercado e, à busca pelo lucro 

(FONSECA, 1989, p. 201), criando o que chamou Jean-François KERVÉGAN (2006, p. 96) 

“um liberalismo de sinal invertido”. 

  O modelo econômico de ambos era o de ordem na economia, a qual era livre dentro 

dos limites impostos por esta ordem. Esta ordem por sua vez, demonstrava a aversão ao risco 

que as proposições econômicas de ambos os autores demonstrava, aversão esta, demonstrada 

no culto à ordem encontrada nas respectivas obras. 

 Nestes modelos, o Estado substitui o mercado na organização da concorrência e, para 

garantir esta organização da concorrência deveria haver a transferência de poder do 

Parlamento para o Executivo. 

 Ainda há que se destacar que tanto em Campos como em Schmitt, as corporações 

reproduziam interna corporis o modelo burocrático autoritário do Estado, ampliando a rede 

de controle estatal sobre as forças sociais, isto é, as corporações também possuíam 

organização interna autoritária com escopo de controlar trabalhadores e outras forças sociais 

envolvidas, interessando, portanto, ao modelo autoritário de Estado. 

 Entretanto, na Alemanha estes grupos econômicos privados se tornaram mais fortes e 

organizados que no Brasil, passando inclusive a influenciar (pressionar) as políticas 

imperialistas de expansão da Alemanha nazista. Havia interesse dos grupos empresariais 

alemães em apoiar e financiar a anexação de novos territórios vizinhos à Alemanha, fato que, 

não ocorreu no Brasil. 

  O ponto de resistência para a implementação do modelo econômico Campos-Schmitt 

era comum, a saber: o Parlamento. 

 Para ambos, o Parlamento não representava mais o velho modelo burguês que garantia 

o seu sistema econômico a partir de que, este passa a ser composto não só mais pela 

burguesia, mas sim por toda a massa, gerando a existência de várias forças sociais em 

combate dentro do Parlamento. Ocorre que, pelo modelo de decisão contraditório, existindo 

não mais a homogeneidade no Parlamento, era impossível a tomada de decisões que 

representasse a realidade das situações políticas. 
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 O liberalismo clássico se tornou obsoleto e, deveria ser substituído por um governo 

com preponderância do Poder Executivo
296

, único poder capaz de decidir segunda a realidade 

e não segundo regras de maiorias parlamentares que nem sempre refletiam as situações de 

fato da sociedade, inconsistência esta que se refletia na aplicação dos direitos sociais, os quais 

eram ineficazes tendo em vista a estrutura liberal (não interventiva) do Poder Executivo. 

 O ponto comum na crítica ao modelo liberal de parlamento era a ausência de ordem, 

porém, Schmitt era movido por um idealismo teórico e, até mesmo religioso – no intuito de 

restaurar a ordem católica – e, Francisco Campos possuía um interesse pragmático na 

instauração de uma ordem corporativista beneficiando assim sua posição como advogado 

parecerista de grandes empresas e, a de pecuarista que exercia em Minas Gerais. 

 Ambos criticavam o Parlamento acusando de ser a origem das teorizações genéricas 

do direito, que criavam uma situação hipotética abstrata que estava longe da realidade, a qual 

deveria ser privilegiada. Esta aproximação com a realidade somete ocorreria na existência de 

um governo autoritário que mantivessem as relações de poder – e econômicas – na forma 

como era, no caso da economia, a ordem liberal. 

 Encerrou-se a proteção da ordem econômica liberal pelo direito liberal – abstrato e 

genérico – passando a ocorrer a proteção desta mesma ordem pelo interesse – vontade – do 

Estado, o qual, nada mais era do que um instrumento a serviços da ideologia autoritária
297

. 

                                                           
296 “Aliás a ideia de que a situação econômica de um povo influe decisivamente sobre as suas instituições 

políticas, é uma antiga comprovação do materialismo histórico. Mas o Estado democrático não significa 

somente a falta de organização; é também a desorganização.” (MANOÏLESCO, 1938, p. 39) 
297 Para Carl SCHMITT (1995, p. 59): “La característica de la tendência científica alemana actual, tanto en el 

derecho com en la ciencia del Estado y la política, es la lucha contra los conceptos generales. Un siglo liberal 

había elaborado para la disciplina moral todo un entero sistema de <conceptos generales>, dando de lado, así, 

con toda realidad social y espiritual. La tendência filosófica abstractista de este siglo liberal había promovido 

el desenvolvimiento de las <partes generales> de la ciencia jurídica. Así nacieron la <parte general> del 

derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, etc. Los conceptos políticos críticos y polêmicos 

del individualismo recibieron, mediante el método de las generalizaciones, una validez propia independiente del 

tempo y una vestimenta científica aparentemente apolítica y agnóstica. Hoy , no obstante, estamos en grado de 

conocer cuál significado de esta deformación conceptual y advertir que, si bien era válida en la situación del 

siglo XIX, es absurda y peligorsa ahora, cuando se pretende emplear las generalizaciones del pasado, 

subsumiéndoles los órdenes y conceptos del nuevo tipo de Estado que irrumpe con las revoluciones nacionales 

en curso. El surgir de una época integralmente política de la civilización, como ésta qe vivimos, se evidencia 

justamente en el hecho que las abstraciones falaces de la ciencia moral – que há invadido el ámbito del derecho, 

la ética o la economía – vienen a subordinarse a la validez del critério politico. La lógica de esta ciencia 

recontructiva está, proprieamente, em que toda definición contiene una actitud política concreta. También la 

determinación de aquello que es y no es político tiene un carácter político; asimismo la resolución del problema 

de la mayor o menor politicidad de una matéria es simpre política, aun cuando se formule en sentido negativo 

El refugiarse en la apoliticidad puede ser la expresión mas insidiosa y peligrosa de una actividad política de 

oposición. Frente a la totalidad de una gran transformación política no existe, en los hechos, neutralidad que 

autorice a sustraerce al deber de colaborar en dicha transformación.”   
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 Esta proteção do Estado ao sistema econômico liberal tinha o condão, em ambos os 

países, de controlar as massas sociais e, o modelo de controle implementado permitia a 

estrutura industrial fosse sustentada economicamente pelo consumo das massas e, estas 

fossem pacificadas com o aumento do acesso ao consumo de bens, estabilizando o sistema e, 

garantindo a existência da massa amorfa e uniforme, transformando o cidadão em homem-

massa (NEUMANN, 2005, p. 406). 

  O que fica evidenciado com isso é que a democracia representa um perigo para o 

sistema econômico monopolizado e que, a essência do totalitarismo, especialmente o alemão, 

é o fortalecimento do monopólio que traz por sua vez, a sustentação econômica do regime 

político. 

 Outra diferença entre as proteções jurídicas entre Brasil e Alemanha é notada a partir 

da colocação de Franz NEUMANN (1969, p. 17) de que os regimes autoritários atuam através 

da “persuasão, os benefícios materiais e a violência”. Os modelos de Schmitt e Campos, no 

tocante aos benefícios materiais, defendiam o incentivo estatal ao setor produtivo privado que 

estivesse disposta a atuar em setores estratégicos para a econômica. Porém no Brasil, por 

diversos fatores, a política de benefícios não pode ser implementada, partindo o país para a 

política nacional desenvolvimentista, momento no qual Francisco Campos já se encontrava 

fora do poder.   

 O discurso antiliberal de ambos os países, era obra de retórica a fim de aglutinar as 

massas no apoio ao líder, pois, na análise dos discursos, o que se atacava era sempre o modelo 

liberal estrangeiro que pretendia se reproduzir na Alemanha (GUERIN, 1973, p. 120) e no 

Brasil; tanto é que jamais Schmitt ou Campos criticaram diretamente a parte “liberal” de seus 

modelos. 

 Nesse sentido, as teorias de Francisco Campos e Carl Schmitt rumam no sentido de 

serem conservadoras, pois alteram a sociedade para preservar seu núcleo econômico, 

limitando-se a organizar o espaço vital
298

 da sociedade em prol dos interesses econômicos 

liberais. Ambos notam o esgotamento do modelo do laissez-faire que se encontrava sob 

ataque das mudanças políticas ocorridas na I Guerra Mundial e, propõem como alternativa 

uma nova organização social a partir da atuação do Estado, organização social esta que seria 

                                                           
298 “O espaço corporativo é caracterizado pela organização. Comporta a liberdade da posse individual dos 

meios de produção e o controle dos contratos. A economia corporativa supõe que o máximo bem social se 

realiza pela disciplina das atividades econômicas, em harmonia com os objetivos do Estado. Sua divisa é o 

interesse nacional; seu tipo representativo, o organizador.” (MANOÏLESCO, 1938, p. 274) 



167 

 

mantida distante do núcleo econômico, deixando este núcleo, livre de qualquer influência, 

social ou estatal. 

 O que encontramos de comum nos dois países é a existência de um objetivismo 

tecnocrático invertido.  No objetivismo tecnocrático clássico, as instituições possuem um 

objetivo (finalidade) definido, produzindo sempre os mesmo efeitos políticos – dedutivismo 

entre realidade e atuação das instituições. Conforme a realidade se altera, as instituições 

evoluem e se adaptam à nova realidade. No caso de Brasil e Alemanha, as instituições 

induziram a mudança da realidade para sua autopreservação, daí o adjetivo “invertido”. 

 Bolívar LAMOUNIER (2006, p. 393) embora critique, equivocadamente, o 

objetivismo tecnocrático, traz uma consideração correta sobre o que foi a política durante o 

totalitarismo alemão e autoritarismo brasileiro: 

“A tarefa científica da sociologia é produzir o diagnóstico que conduzirá à 

socioterapia tecnocrática. O âmbito do político é assim concebido não mais 

como um processo (por certo complexo e exigente em insumos de 

conhecimento racional) de escolha, não mais como pacto ou como 

balenceamento de interesses, mas como algo bem distinto. Por política, 

nessa ideologia, deve entender-se, de um lado, com valoração positiva, uma 

opção técnica respaldada num definitivo ato de vontade; e de outro, com 

valoração negativa, a atividade de partidos e instituições representativas: 

tudo o que produza desvios e incorreções no paradigma institucional, 

prejudicando a capacidade de ‘adaptação’ da sociedade.” 

 As teorias são uma resposta autárquica e corporativa (BOBBIO, 1998, p. 805) à 

recessão econômica e mudanças políticas que atingiam os dois países, ao conflito de classes 

que ameaça prosperar e, especialmente ao reduzidos espaços para o desenvolvimento 

econômico que existiam no Brasil e na Alemanha.   

 A massificação da sociedade, em todos os países, decorre em grande parte da 

industrialização e da modernização que, quanto mais avançam, mais difícil tornarava o 

controle social pelas elites governantes que dispunham até então, somente da repressão 

policial (BERNARDI, 2010, p. 78). Tanto é assim, que Brasil e Alemanha são o exemplo 

claro de que os regimes autoritários e totalitários prosperaram em países subdesenvolvidos e 

com economias pouco modernizadas que apostaram nestes modelos como alternativa de 

sobrevivência econômica na década de 30 (CEPÊDA, 2010-B, p. 217). 
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CONCLUSÕES 

 

1. O objetivo geral da tese é analisar as relações entre economia, direito e política que 

ocorrem no Brasil e na Alemanha nas décadas de 30 e 40 do século passado, calcadas 

nas obras de Francisco Campos, jurista e ministro do Governo Getúlio Vargas e; Carl 

Schmitt, jurista alemão que contribui diretamente com o regime nazista de 1933 a 

1936. O recorte do trabalho analisou as mudanças do Estado e da sociedade que 

permitiram a continuidade do sistema econômico. 

 

2. Ambos os juristas possuem uma produção intelectual esparsa, isto é, espalhada em 

diversos livros e artigos acadêmicos, porém, com a existência de pensamento linear ao 

longo das obras, possuindo Francisco Campos uma forte influência do positivismo o 

que, vincula no seu pensamento, elementos normativos com elementos realísticos 

(existenciais). Já para Carl Schmitt, a base de seu pensamento é existencial, não 

existindo a vinculação ao texto da lei que há em Francisco Campos. Este é o principal 

foco de divergência que permite afirmar que Campos, ao menos em sua última fase, 

possui independência intelectual em relação à Carl Schmitt, o que é negado pela 

doutrina existente. 

 

3. A partir destas matrizes teóricas os autores passam a intervir nas suas respectivas 

sociedades (Brasil e Alemanha), já que estas matrizes autoritárias levam a 

intervenções sociais – modelações teóricas da sociedade. Estas formas de intervenção 

na sociedade ocorrem necessariamente pelo Estado e, é contrária a doutrina liberal 

então vigente criando uma doutrina autoritária maniqueísta que se apresenta como a 

luz, a ordem, contrária às trevas e a desordem da doutrina liberal. 

 

4. Ao modelo liberal vigente, Campos e Schmitt, tecem duras críticas acusando o sistema 

de romântico e não representativo das reais necessidades da sociedade, propondo para 

isso, a centralização de poderes no Estado, passando as massas a mera aclamadoras 

das decisões dos líderes (mitos), mudanças que são observadas na Constituição de 37 

no Brasil e, nos poderes excepcionais decorrentes do art. 48 da Constituição de 

Weimar. A centralização política no Estado leva a construção de formas interventivas 

na sociedade, o que se dá pelo modelo corporativo, criado por Mihail Manoilescu na 

Romênia e, exportado para Brasil e Alemanha. Neste modelo corporativo há toda uma 

planificação da sociedade a partir do Estado, eliminando qualquer foco de liberdade e 

democracia. 

 

5. As intervenções na sociedade defendidas por Francisco Campos e Carl Schmitt 

refletem diretamente na ordem econômica. No Brasil, a partir da Constituição de 1937, 

redigida por Francisco Campos, as forças produtivas – tanto trabalhadoras como 

empresas – são vinculadas obrigatoriamente aos sindicatos e conselhos econômicos 

criados pelo Estado; na Alemanha a busca por espaço vital em territórios vizinhos e as 
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medidas internas de retomada econômica são baseados em decisões centralizadas 

comunicadas às grandes empresas privadas que sofreram um processo induzido pelo 

Estado de fusões e incorporações. 

 

6. No Brasil o controle social ocorre pela incorporação das massas sociais, em especial 

os trabalhadores, no seio do Estado que acontece pelo controle dos sindicatos e, a 

criação dos direitos sociais que acabam por regular o conflito capital X trabalho sem 

necessariamente fundir as massas trabalhadoras com o Estado. Na Alemanha o 

controle social ocorre pela eliminação daquele que é considerado inimigo, estranho à 

coletividade homogênea. O Direito possui um papel central nos dois países, pois, no 

Brasil através dos decretos-lei são criadas dezenas de normas jurídicas promovendo o 

controle social, o inverso da Alemanha que suspende sua legislação para garantir a 

existência do Estado promovendo a aniquilação de seus inimigos. 

 

7. Embora a atuação do Estado na sociedade seja interventiva (totalitária na Alemanha e 

autoritária no Brasil) a economia mantem sua estrutura anterior, isto é, estruturada na 

propriedade privada, capital, liberdade de contrato, exploração de mão de obra 

assalariada. Não há uma estatização da economia como comumente se acredita existir 

em regimes de governo autoritários. O que há é a intervenção do Estado nas forças 

sociais e também produtivas para facilitar a formação de monopólios setoriais 

privados. 

 

8. O pensamento antiliberal de Campos e de Schmitt acaba por reformar a sociedade no 

sentido de presar o modelo econômico anterior (liberal) sem que com isso, exista 

qualquer contradição teórica no pensamento de ambos. A pretensão de ambos é que o 

Estado organize, manu militare se o caso, as forças sociais, não promovendo a 

incorporação plena destas dentro do Estado. Assim, Estado, sociedade e economia são 

esferas diferentes, sendo que a primeira controla as demais. A junção entre Estado, 

sociedade e economia leva ao comunismo, o que é refutado pelos autores. 

 

9. No Brasil, considerando a situação econômica dependente das exportações de café, é 

construída uma economia visando substituir as importações para recuperação da crise 

iniciada com a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929, modelo este que 

utilizado capitais do setor agrícola para iniciar atividades produtivas no país. Logo, no 

Brasil ocorreu um modelo de construção de um sistema capitalista liberal, construção 

esta que se deu com base no capital privado e empresas privadas. A Alemanha por sua 

vez não inicia construção de um parque industrial mas sim, tenta reconstruir a 

indústria que já havia anteriormente à I Guerra Mundial, passando a incentivar a fusão 

de empresas, com atuação direta do Estado que, por sua vez deixa tais empresas sob 

organização do setor privado. Aplicou-se na Alemanha a lógica amigo X inimigo para 

o setor produtivo. 

 

10. Francisco Campos e Carl Schmitt criam um modelo de intervenção na sociedade que 

potencializa a economia liberal, formando um modelo de Capitalismo Estruturado que 
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permite a manutenção do capitalismo liberal naquela época e, reflete nos modelos 

econômicos de Brasil (intervencionismo estatal) e Alemanha (bem estar social) até os 

dias atuais. Há uma reorganização da sociedade para manutenção e potencialização da 

economia liberal nas obras de Francisco Campos e Carl Schmitt e não a defesa de um 

modelo intervencionista como aponta a doutrina existente.  

 

11. Os modelos jurídicos de Campos e Schmitt não rompem com o passado liberal, mas, 

readéquam a sociedade a partir de suas interpretações independentes da função do 

direito, mantendo ou construindo um sistema econômico liberal, implementando uma 

modernização conservadora em seus países sem qualquer forma de ruptura social. O 

conteúdo e justificação de toda a legislação criada por Campos ou interpretada por 

Schmitt é a manutenção/criação da ordem social e jamais sua mudança, 

institucionalizando também, as relações econômicas. 

 

12. O Capitalismo no pensamento de Campos e Schmitt é no fundo, um autoritarismo 

pragmático, formado por uma elite burocrática, cuja única missão é evitar a 

deterioração do sistema econômico que se encontrava sob ameaça decorrente das 

mudanças políticas advindas da I Guerra Mundial. A natureza predatória e autofágica 

do capitalismo foi bloqueada pelos modelos políticos de Campos e Schmitt, os quais, 

se reitere, são independentes. 

 

13. Concluindo, há que se colocar que o autor da tese, embora tenha estudado parte do 

pensamento autoritário no Brasil e Alemanha no período que vai dos anos 20 a 40, não 

comunga com a estrutura organizacional da sociedade e da economia proposto pelos 

autores estudados. A capacidade de intervenção do Estado na realidade como proposto 

por Campos e Schmitt, em especial na ordem econômica, remontando às origens da 

própria criação do mercado pelo Estado, é digna de análise permitindo que o mercado 

(economia liberal) seja controlado e, não venha a controlar o Estado e a sociedade, 

como ocorre atualmente. Contudo, o Estado, o líder ou grupo de pessoas, não é o 

soberano, não possuindo capacidade de decidir sobre qualquer tipo de intervenção 

estatal sem que, esteja em conformidade com a vontade comum do povo, este sim, o 

verdadeiro soberano. 
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