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RESUMO 

 

A legitimidade é um princípio de definição muito mais subjetiva que 

objetiva. Para que uma sociedade caminhe adiante é necessário que todos os 

seus objetivos estejam expressos em normas que servirão como trilhos para o seu 

desenvolvimento. 

No Brasil o princípio da legitimidade é deixado de lado e a população sofre 

com isso. As feridas são profundas na sociedade pois, quando arranhões, não 

foram tratadas por normas que representassem seus anseios e nem decisões 

legitimas foram tomadas pelos representantes do povo. 

Essa situação é histórica e tende a agravar-se.  
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ABSTRACT 

 

Legitimacy is a principle that has  a definition much more subjective than 

objective. If a society thinks about walking forward it´s necessery that its objectives 

have been expressed by norms that will be used as railroads for the development. 

In Brazil, the principle of legitimacy is left aside and the population suffers. 

The wounds are deep in the society because, when scratches, was not healed by 

norms that represent the real aspirations and hopes of the people, not even 

legitime decisions were taken by men responsible for people representation. 

This is an historic situation and it´s predicted to get worst. 
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1. Introdução 

No início da humanidade tínhamos o homem sendo acuado por inúmeras 

intempéries. O ser humano não havia desenvolvido ferramentas, armas ou abrigos 

eficientes e eram constantemente molestados por animais ou fenômenos da 

natureza. Os esforços do indivíduo para conseguir o básico, algo com o que se 

alimentar, eram desproporcionais aos resultados conseguidos e, levando-se em 

conta os riscos corridos no processo, tornava-se praticamente impossível a 

sobrevivência do homem sobre a face da Terra. Normalmente a possibilidade do 

homem era a de caçar animais pequenos e colher frutas, mas, muitas vezes, a 

simples exposição para a busca de tais elementos representava um grande risco: 

o animal caçado pelo homem era, também, caça de algum predador maior que 

passava a concorrer com o homem; os refúgios não eram seguros e o indivíduo 

era vitimado por feras, tinha o produto de seus esforços saqueado por animais ou 

até por outros indivíduos; em invernos mais rigorosos, dificilmente ter-se-ia uma 

reserva de suprimentos, tinha-se, na imensa maioria dos casos, a fome. A 

situação das pessoas dos tempos mais remotos era dificílima e caótica. 

A raça humana parecia estar fadada ao desaparecimento, a ser riscada 

da linha do tempo, não fosse por uma já aparente capacidade de raciocínio e por 

uma habilidade em agrupar-se. O homem percebeu - talvez em certa situação em 

que estava caçando e encontrou outro indivíduo que caçava a mesma presa, 

durante o processo foram abordados por um predador do animal que caçavam, 

predador este que jamais conseguiriam vencer isoladamente, mas, na situação 

descrita, os dois homens que haviam cruzado o caminho um do outro, em um 

esforço conjunto, abateram o predador, um homem agiu como isca, o outro ficou 

no alto de um rochedo com uma pesada pedra de rolar e, quando o ex-
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concorrente, agora parceiro, atraiu o predador para o ponto “X” a pedra foi rolada e 

o predador abatido, os dois sobreviveram a um perigo que teria facilmente 

vitimado os dois se isolados e conseguiram, com a carne do predador, dez vezes 

mais carne do que conseguiriam com a presa – que se associando teria muito 

mais possibilidade de sobreviver, de enfrentar perigos, de conseguir alimentos e 

retornar vivo para seu abrigo. A história ilustrativa eu vi há muito tempo, nos idos 

de minha infância, e, até hoje, gosto de pensar nessa cena como o precedente 

para a associação dos homens. Para a continuidade dessas considerações iniciais 

prosseguirei utilizando a história ilustrativa, a partir daqui como imaginada por mim 

com base em conhecimentos gerais de estudos apresentados e conjecturas de 

cientistas da área da paleontologia e da arqueologia. 

Os dois indivíduos da história iniciada anteriormente, certamente, após a 

divisão do alimento conseguido na ação, trocaram informações de onde estavam  

acampados e, depois de algum tempo, quando precisaram caçar novamente, 

partiram em busca um do outro para unirem-se no esforço de busca pela 

subsistência, mas, desta vez, os homens, após a caçada, já não partiram cada um 

para o seu abrigo, preferiram ir para o mesmo abrigo, já que a união de esforços 

para a caçada era boa, certamente poderiam unir esforços para ampliar as 

possibilidades de defesa do frágil abrigo contra as investidas das feras e de outros 

indivíduos no dia-a-dia. Em uma outra incursão em busca de alimentos 

encontraram um terceiro indivíduo disposto a associar-se e uma nova situação, o 

que era predador havia passado a presa, os três homens conseguiam cercar a 

fera e, ao falqueá-la, abateram-na com relativa facilidade. Assim, a associação 

entre os indivíduos deu-se de forma natural. O plano unitário foi utilizado, mas vale 

imaginar que cada indivíduo trazia consigo para a sociedade uma fêmea, um 
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rebento, talvez um parente velho ou inválido, de modo que o surgimento de 

sociedades mais complexas que um indivíduo com seu núcleo familiar foram 

surgindo, de modo natural e em núcleos isolado, em um processo que durou, 

provavelmente, milhares de anos, levando-se em consideração que, embora o 

homem tenha aparecido na face da Terra há cem mil anos, o surgimento das 

primeiras sociedades data de pouco mais de seis mil anos. 

O lento processo de aglutinação humana gerou também o confronto e a 

soma de idéias e experiências, o que proporcionou um aperfeiçoamento dos 

instrumentos e dos refúgios utilizados pelos indivíduos. O primeiro indivíduo teve a 

idéia de cobrir as fendas da reentrância rochosa que escolheu como abrigo com 

palhas e folhas, evitando, assim, a entrada maciça de água quando chovia, o 

segundo indivíduo, quando veio para a caverna do primeiro, viu aquilo e achou 

interessante e acabou por sugerir um aperfeiçoamento que usava em sua antiga 

caverna, uma escavação de um lado ao outro da entrada e um tronco de madeira 

que podia ser retirado, desta forma era possível controlar de forma mais efetiva 

quem ou o quê passava para dentro do abrigo. O primeiro indivíduo utilizava como 

arma de caça um bastão, o segundo utilizava uma pedra pontiaguda, quando 

viram os instrumentos de caça um do outro tiveram a idéia de acoplar a pedra na 

ponta do bastão, deste modo podia atacar os animais a uma boa distância, 

diminuindo os riscos de um contra-ataque por parte da presa. E esse processo de 

aperfeiçoamento foi contínuo, pois, quando os indivíduos interagem, eles partilham 

experiências que são pessoais, cada indivíduo passa a ter suas próprias 

experiências e conhecer as experiências vividas por outros. Dessa troca de 

experiências elementos secundários são observados e debatidos e geram novos 

conhecimentos, simulações de realidades ainda não vividas. O homem tem a 
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capacidade de aprender não apenas com suas próprias experiências, mas 

também com o que apreendem de experiências alheias e com experiências 

simuladas, através do desenvolvimento de teorias. 

Porém, nem tudo o que veio com esse novo estado das coisas, com esse 

crescente processo de agrupamentos humanos, desse constante intercâmbio de 

idéias e experiências, foi, em princípio, vantajoso. As pessoas têm diferentes 

personalidades, têm diferentes formas de ver as coisas e de comportar-se diante 

das mais variadas situações, com essa convivência foram evidenciando-se 

diferenças entre os indivíduos, essas diferenças, muitas vezes, geravam conflitos. 

Estariam essas sociedades, ainda em suas formas embrionárias, já fadadas ao 

fracasso? A resposta é negativa.  As vantagens obtidas com a formação de grupos 

foram grandes demais para que permitissem que diferenças pessoais acabassem 

com tudo, mas essas diferenças pessoais geravam conflitos e esses conflitos 

poderiam acabar pondo tudo a perder. Fazia-se precípua a necessidade de 

elaboração de algo que possibilitasse que esses conflitos fossem dirimidos, que a 

nova relação interpessoal fosse pacificada e preservada. 

Na busca por dirimir esses conflitos o homem criou as regras sociais, que 

têm por função reger o comportamento humano em relação aos seus pares, 

orientar a conduta do indivíduo quando inserido em uma sociedade. O indivíduo, 

antes apenas preocupado em seguir as regras individuais, regras do indivíduo 

para consigo mesmo, regras que orientam o indivíduo para a consecução de seus 

objetivos, e, alguns, seguindo também regras religiosas, regras do indivíduo para 

com a divindade, agora tinham que observar regras mais complexas, regras 

sociais que restringiam suas liberdades para garantir as liberdades dos outros 

integrantes da coletividade, como também restringiam as liberdades dos outros 
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membros da coletividade para garantir as suas. Assim como o indivíduo criava 

regras pessoais para, seguindo-as, chegar a um objetivo, a sociedade também 

passava a ter seus objetivos – primariamente a pacificação dos conflitos 

interpessoais – e passava a ter suas orientações para alcança-los. O proeminente 

professor Norberto Bobbio diz que: 

 Cada grupo humano, cada indivíduo singular, enquanto estipula 
objetivos a atingir, estipula também os meios mais adequados, ou 
aqueles que julga mais adequados para atingi-los. A relação meio/fim dá, 
geralmente, origem a regras de conduta do tipo : ‘Se você quer atingir o 
objetivo A, deve praticar a ação B.’ (BOBBIO, 2005 p.26)  

 

As regras de conduta têm o escopo de influenciar os comportamentos do 

indivíduo e do grupo, levando-os a objetivos traçados. 
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2. A norma jurídica 

Alguns fatos sociais, porém, eram de tamanha importância para a 

sociedade que não podiam ser tidas como simples regras de conduta, mereciam 

maior atenção e fazia-se necessário que o homem se sentisse inclinado a segui-

las por algo mais forte que, apenas, a consciência de que aquela regra tornaria 

melhor a convivência coletiva. Passamos a ter, então, as normas jurídicas, ou 

normas de Direito. 

Norma jurídica, nas palavras do professor Arnaldo Vasconcelos, “é norma 

de Direito, isto é, norma de fazer Direito. A norma jurídica é regra de fim.” 

(VASCONCELOS, 1996 p.26). Este conceito simples denota os aspectos formal e 

material do Direito, por ser a norma, por definição, formal, uma fato valorado e 

escolhido como de grande importância para a convivência social que foi posto, 

bem como denota o aspecto material do objeto em estudo, quando diz que norma 

jurídica é norma de Direito, que é norma de fazer Direito, Direito que se põe 

através da norma, Direito positivo. 

A norma jurídica tem por características reais a bilateralidade a disjunção 

e a sanção. 

 Por bilateralidade da norma jurídica temos a criação do vínculo entre dois 

ou mais indivíduos, o surgimento do Direito a partir da incidência da norma jurídica 

sobre o fato revela, sempre, partes e não um indivíduo, sempre há a relação de A 

frente a B. Mesmo nas declarações unilaterais de vontade observa-se a intenção 

por parte de quem expressou a vontade de dirigir-se a alguém, a uma pessoa, a 

um grupo de pessoas ou a todas as pessoas. Mesmo que a pessoa não exista, o 

que gerou o Direito foi uma suposição de que a mesma existia. Pode ser usado 

como exemplo um homem, sozinho em um oásis no meio do Saara, sem contato 
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algum com pares e sem a perspectiva de conseguir comunicação com outros 

indivíduos, não há que se falar em tal caso de bilateralidade, não há que se falar 

de norma jurídica. 

Entende-se por disjunção a característica da norma jurídica de 

apresentar-se na forma de um juízo composto de duas partes, uma delas 

apresenta a prestação com seu resultado, resultado este escolhido como benéfico 

à convivência social, a outra parte apresenta a sanção, resultado da falha em 

alcançar o objetivo previsto ou da própria vontade humana em não adimplir a 

prestação. Kelsen divide a norma jurídica em primaria e secundária, a norma 

primaria observa a conduta ilícita, a verdadeira norma jurídica, aquela que dá 

ensejo à aplicação da sanção, a norma secundária traz à tona o que estava 

contido na primeira. Com isso Kelsen insere o ilícito na esfera do Direito, o que 

apresentou-se como um avanço, porém, apresenta apenas as condutas ilícitas 

como objeto do Direito. Carlos Cossio apresenta uma nova visão, a norma jurídica 

é composta por duas partes que se integram, dado o fato devemos ter 

determinada conduta, não se observando a conduta desejada temos a sanção. O 

professor Arnaldo Vasconcelos ensina que:  

a norma jurídica apresenta estrutura disjuntiva simplesmente porque 
apenas desse modo poderá traduzir as possibilidades contempladas nos 
momentos distintos da endonorma (a prestação) e da perinorma (a 
sanção). A situação coexistencial e a não-prestação constituem 
pressupostos de fato, que colocam, de maneira alternativa, as 
possibilidades da prestação e da sanção. Essas possibilidades se 
expressam pelo verbo dever ser, portanto só assim poder-se-á figurar a 
liberdade que se efetiva na conduta. (VASCONCELOS, 1996 p.153) 
 
 

Como terceira característica real da norma jurídica é a sanção. Temos no 

estudo das normas jurídicas o Direito em dois planos, o Direito que está no plano 

das idéias, no plano teórico, é um Direito-teoria, o Direito que deve ser. Na prática 

jurídica, porém, devido ao fato de o homem ser livre e da norma jurídica não ser 
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um imperativo, temos a possibilidade da não prestação da conduta escolhida 

como proveitosa para a convivência social, é o Direito do que é, o Direito do plano 

fático. Neste direito do plano fático é onde encontramos o ensejo para as sanções. 

Por as leis serem de caráter coordenativo e não imperativo, por serem essas leis 

feitas por um poder institucionalizado, escolhido e aprovado pelas pessoas e 

legítimo, contarão sempre com a adesão da grande maioria das pessoas, pois 

essas leis já deverão ser o reflexo mais próximo da perfeição das liberdades 

cedidas pelos indivíduos para o aperfeiçoamento da convivência. Porém é 

provável que surjam dissidências, que tenhamos indivíduos que pratiquem atos 

não condizentes com a previsão normativa, quando isto acontece a norma jurídica 

é abalada, é posta em uma situação de desequilíbrio, para termos este equilíbrio 

restituído temos a aplicação da sanção. Devemos observar que a sanção não 

garante uma plena restauração do Direito violado, pelo contrário, um Direito 

violado nunca é plenamente restaurado. A norma jurídica reafirma sua 

confiabilidade após a aplicação da sanção e tem seu equilíbrio restabelecido, mas 

o Direito ferido no caso concreto resta prejudicado em menor ou em maior grau, 

podendo até restar completamente prejudicado em alguns casos. Outro ponto que 

deve ser tocado, mas que é muitas vezes esquecido, é a questão do estigma que 

a sanção tem de ser algo negativo, desagradável, isso decorre da massiva 

associação feita entre sanção e punição ou pena, mas isso apenas reduz a 

espécie ao gênero. A sanção é algo bem mais amplo que pena ou punição, na 

verdade a sanção pode ser algo recompensador e agradável. Devemos iniciar 

afirmando que dado o fato devemos ter uma prestação, essa prestação pode ser 

adimplida, inadimplida ou, ainda, adimplida com algo a mais. A prestação sendo 

adimplida não o que se falar em sanção, a conduta esperada já foi devidamente 
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apresentada, a norma está resguardada, o Direito está pleno e satisfeito. Se a 

conduta, porém, não se observa estritamente como exigida passamos a ter a 

necessidade de uma sanção, esta virá como punição ou pena no caso de 

inadimplemento da prestação exigida, por exemplo, é exigido de alguém que não 

mate, este indivíduo procede à retirada da vida de um semelhante, não há a 

prestação da conduta solicitada e o infrator deverá responder por seu ato, arcará 

com a sanção prevista. Poderemos ter como sanção uma premiação, um 

reconhecimento à virtude nos casos em que o adimplemento da conduta exigida é 

realizado com algo mais, exemplo clássico é o do cidadão que paga com 

antecedência um imposto, ele pode incorrer na previsão de uma sanção-prêmio 

que garantirá ao mesmo um abatimento no valor a ser pago, logo, a sanção pode 

ser algo negativo, como pode ser positivo, ressaltando que, em ambos os casos, 

deve ser prevista. 

O calcanhar de Aquiles do Direito é sua capacidade de fazer com que sua 

obrigatoriedade seja observada. Foi nesse intuito que se buscou  positiva-lo, 

imagina-se assim uma que seu conhecimento seria mais amplo e sua exigibilidade 

facilitada. A norma é a bandeira da positivação de uma Direito, é através da norma 

que se faz com que maior número de indivíduos, supostamente, venham a 

conhecer o Direito dando, assim, uma coerência a sua maior exigibilidade. 

Como já vimos anteriormente, o Direito apresenta-se como um dever ser, 

isso devido à natureza livre do homem, logo a norma, que é representação posta 

do Direito, definitivamente, não obriga. O Direito é violável por natureza e isso é 

um problema, e esse problema advém do próprio homem e de sua liberdade, 

como a liberdade é uma característica humana essencial, há de buscar-se a 

melhor forma possível de conseguir-se a maior aceitação possível da norma, de 
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modo que o homem não sinta necessidade de utilizar-se da sua liberdade para 

prejudicar aquele Direito posto, pelo menos, a maioria dos indivíduos. Isso é 

importante pois, embora o Direito compartilha com outras áreas como a Moral e a 

Religião a regência da dinâmica de coexistência humana, as principais questões, 

as questões que podem realmente romper com a convivência social, são 

disciplinadas pelo Direito. Uma sociedade predominantemente cristã pode aceitar 

com tranqüilidade a presença de alguém que ore na direção de Meca cinco vezes 

ao dia, uma sociedade, apesar de que com asco, pode aceitar alguém que dê 

cusparadas no meio da rua, mas uma sociedade não subsistirá a membros 

atentando contra a vida uns dos outros, ou inadimplindo com pagamentos de 

impostos que deverão ser revertidos para o bem comum, caso essas práticas 

atinjam um nível muito elevado. 

 

2.1. Os quesitos de validade e instâncias de valor da Norma Jurídica  

Como a norma não exige sua observância por si, é necessário que ela 

seja aceita pela a maioria da sociedade, é necessário para tal que a norma busque 

refletir exatamente as liberdades das quais os indivíduos estão dispostos a abrir 

mão para o bem da convivência social. Quando a norma atinge tal grau de 

fidelidade à cessão de direitos individuais em prol do social ela é dita boa. A 

bondade ou maldade do Direito positivo, porém, não é fator inerente a este. O que 

determina a maldade ou bondade do Direito positivo é como ele é considerado 

pela coletividade, e esta análise de sua bondade ou maldade é feita através da 

observância de várias instâncias, estas podendo ser divididas em duas categorias: 

a da validade e a do valor. As instâncias compreendidas pela categoria da 

validade não a juridicidade, a positividade, a vigência e a eficácia, estas quatro 
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instâncias tratam da parte formal da norma. Na categoria do valor temos as 

instâncias da justiça e da legitimidade, estas tratam do conteúdo da norma, tratam 

da questão material da norma. Analisemos brevemente estas instância uma a uma 

dando a devida profundidade ao estudo da legitimidade, instância essa que é um 

dos postos chave deste trabalho. 

A primeira instância de validade da norma a ser estudada é a juridicidade, 

a norma vale porque é de Direito. O Direito passa a ser através do modelo previsto 

pela norma jurídica. A juridicidade é, de forma mais direta, a capacidade que a 

norma jurídica tem de propor condutas desejadas para as relações interpessoais. 

Em qualquer situação em que tenhamos a integração humana em uma relação de 

um ser para o outro teremos Direito. A juridicidade diz respeito a parte lógica do 

Direito, apenas descreve um vínculo, uma situação em que um homem está 

obrigado a outro mutuamente, um compromisso bilateral. Se uma norma jurídica 

descreve uma relação de um homem para com uma pedra, se ela diz que um 

homem não pode mover determinada pedra para o outro lado de uma estrada, 

sendo que isto não implica em nada para a coletividade ou para outro indivíduo, 

pode-se dizer que a norma não é jurídica, pode ser uma norma religiosa se aquele 

homem acha que transportando aquela pedra ele fará um sacrifício e agradará ao 

Deus que segue, mas a norma terá falhado na instância da juridicidade, não 

podendo ser dito dela que é uma norma jurídica ou de Direito. O professor Arnaldo 

Vasconcelos tira do estudo da instância da juridicidade as seguintes conclusões 

que diz preliminares, mas fundamentais: “1ª - O Direito é sistema de coordenação, 

e não de subordinação; 2ª - O gênero Direito compreende tanto o direito positivo, 

como o natural; 3ª - Direito e Estado não são conceitos que se impliquem.” 

(VASCONCELOS, 1996 p.226) Decorrente disso, temos que, levando em conta 
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apenas o critério lógico-formal em sua faceta da juridicidade, o código dos ninjas 

mercenários do Japão feudal e o Código Civil brasileiro têm normas igualmente 

jurídicas, logo, a juridicidade não é suficiente para formar o bm direito, certamente 

teremos outras características que deverão, em algum ponto, diferenciar estes 

códigos. 

A próxima instância de validade da norma jurídica a ser abordada é a 

positividade. Diz-se que tem positividade o Direito que está posto, que está 

disponível através de normas elaboradas pelo homem através do processo de 

valoração dos fatos e escolha das condutas desejadas para a convivência social e, 

assim como o cria, o homem o renova, o modifica, o substitui de acordo com a 

dinâmica social. A disponibilidade do Direito através de normas visava dar mais 

segurança às relações da vida social e torna-las exigíveis, porém observou-se, 

como já dito, que a norma não assegura que esta exigibilidade realize-se. Temos 

que o principal benefício da positivação do Direito através de normas jurídicas é a 

segurança jurídica incrementada através da maior exigibilidade de atendimento ao 

Direito, sua possibilidade de atualização pelo poder social institucionalizado. O 

recurso para retorno ao equilíbrio da norma jurídica e para parcial compensação 

do Direito ferido, a sanção, é extrema, e o estado de insegurança jurídica seria 

insustentável caso não fosse necessária a previsão dessas sanções ou caso 

essas normas jurídicas, das quais as sanções são parte, não fossem positivadas e 

acessíveis a apreciação. Nas palavras do professor Arnaldo Vasconcelos, as 

conclusões às quais acaba-se chegando após estudo da instância da positividade 

são:  

1ª - O Estado não é elemento imprescindível na positivação do Direito; 2ª 
- Pela simples caracterização da positividade não se define o Direito 
como bom, ou como mau; 3ª - A exata condição do Direito positivo é a 
exigibilidade de cumprimento do preceito normativo. (VASCONCELOS, 
1996 p.227) 
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Temos aqui mais uma instância de validade da norma jurídica, mas que 

não a caracteriza de forma exclusiva e determinante, tendo em vista que ainda 

aqui não diferenciaríamos o código dos ninjas mercenários do Japão feudal do 

Código Civil brasileiro, ambos são positivados, ambos apresentam-se postos, com 

suas normas enunciadas, sanções previstas e são exigíveis. Devemos continuar 

com a análise das instâncias de validade e de valor da norma jurídica para vermos 

onde os códigos e suas normas tomados aqui como exemplos tornar-se-ão 

diferentes. 

A vigência é o quesito que determina a faixa temporal na qual a norma 

jurídica está disponível. A aplicação da vigência é restrita à lei, pois as outras 

espécies de norma jurídicas já estão enraizadas na sociedade e têm sua validade 

formal apontada pela eficácia. A vigência é manifestação do poder social 

institucionalizado que define quando a lei passará a ser obrigatória. Valendo 

lembrar que as leis são feitas para reger situações futuras, por uma questão de 

manutenção da Democracia, isto é domínio da “teoria da irretroatividade”, teoria 

esta consagrada na constituição por sua importância. Levando-se em conta esse 

caráter político da vigência, que visa reforçar a democracia, é facilmente 

perceptível que este quesito técnico-formal, não tendo nada com a essência do 

Direito ou com sua positividade, pode não ser observado em um sistema em que 

as leis não sejam escritas ou em um sistema em que não se tenha preocupação 

com um estado de democracia, isto não invalida as normas jurídicas desses 

sistemas. O professor Arnaldo Vasconcelos conclui com o estudo da vigência:  

1º - A vigência não tem aplicação ao Direito, mas à lei em sentido formal; 
2º - Como a lei não é todo o Direito, não pode ela defini-lo; 3º - Ao lado do 
Direito positivo vigente, legal, existe, com maior amplitude, um Direito 
positivo ao qual não se pode atribuir, aprioristicamente, vigência, formado 
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pelas outras espécies de fontes positivas e por princípios do Direito 
Natural. (VASCONCELOS, 1996 p.228)   
 
 

Voltando ao comparativo entre o Código Civil Brasileiro e o Código dos 

ninjas mercenários do Japão feudal, a falta de vigência observada no último não 

exclui sua validade, portanto, ainda não é aqui que encontramos o diferencial 

desejado. 

A eficácia é a instância de validade que é aplicada pela sociedade sobre a 

norma, grosso modo é o nível de aceitação social da norma, o que implica no 

índice de observância da mesma. Dizer que a norma é eficaz é dizer que ela 

desempenha de forma satisfatória sua função social, que é promover o bem-estar 

social, mantendo a ordem e distribuindo a justiça. Para que a sociedade aprove a 

norma jurídica concedendo-lhe eficácia é necessário que ela tenha em seu bojo 

firme sentimento jurídico, só assim observar-se-ão os efeitos da eficácia, que é o 

que se busca. É importante verificarmos que a vigência diferencia-se da eficácia a 

partir do momento em que aquela tem caráter técnico-formal e político, enquanto 

esta tem natureza social. Enquanto a vigência dirigi-se à norma legal a eficácia 

tem por algo o fato social, valendo destacar que a força normativa do fato social é 

tal que, mesmo que o legislador não o vislumbre e o concretize através de uma 

norma legal, ele tem total condição de emergir no mundo do Direito. Com o estudo 

da eficácia o autor Arnaldo Vasconcelos conclui no sentido de que:  

1º - A validade social, ou eficácia, independe do poder institucionalizado 
do estado; 2º - A norma jurídica que não se realiza como direito não 
deixa, por isso, de compor o Direito positivo; 3º - Mediante a eficácia, 
impõe-se a força normativa do fático. (VASCONCELOS, 1996 p.230) 
 
 

 Quando atentamos para o fato de que a eficácia é a última razão de toda 

a norma que não é parte integrante do sistema normativo estatal, concluímos que 
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o Código dos ninjas mercenários do Japão feudal também resiste a esse quesito, 

ou mais, ele é afirmado por esse quesito. 

Passemos agora a uma abordagem das instâncias de valor, já tendo feito 

um rápido estudo das instâncias de validade. Estas têm sua problematização no 

plano prático e não em seu dimensionamento teórico. Quando estudando as 

instâncias de valor, chegamos a conclusão de que a perspectiva gnosiológica há 

de ser a filosófica em vez da científica. As instâncias de valor apresentam sua 

problematização tanto no plano teórico quanto no prático. A justiça, por exemplo, 

não é completamente enjaulada pelos limites da definição científica, esta é a 

problematização no plano teórico, ao tempo que cada dúvida que surge sobre a 

questão traz à tona complexas questões que só poderão ser abrangidas por suas 

peculiaridades, esta é a problematização no plano prático. 

O Direito positivo não é o Direito, ele não esgota a definição de Direito, ele 

não é completo, o que o motiva é um fato, que, nas palavras do professor Arnaldo 

Vasconcelos:  

não cabe ao homem modificar, e que consiste em ser ele co-participante 
do mundo da natureza e do mundo da cultura, pertencer ao mesmo 
tempo à esfera física e à esfera dos valores absolutos, estar entre a 
ordem do ser e a ordem do dever-ser. (VASCONCELOS, 1996 p.231) 
 
 

A norma de Direito positivo não tem a capacidade de, por si só, obrigar as 

pessoas a coisa alguma, não há obediência a norma pelo simples fato de que ela 

está posta, a norma obriga, sim, porque ela contém valor, ela obriga se ela é justa 

e legítima. Apenas o valor da norma tornará sua desobediência exceção, logo, o 

motivo de obediência da norma não tem cunho científico, mas filosófico, o que 

obriga a observância da norma não é algo que vem de dentro do Direito positivo, 

mas valores absolutos que são externos a esse. O que obriga as pessoas a 

observarem a norma é a justiça e a legitimidade da mesma. O que obriga as 
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pessoas a uma observância da norma é o valor contido por ela. Esse valor é, nas 

palavras de Nicola Abbagnano, parafraseado por Arnaldo Vasconcelos:  

uma possibilidade de escolha, isto é, uma disciplina inteligente das 
escolhas, que pode conduzir a eliminar algumas delas ou a declará-las 
irracionais ou nocivas, e pode conduzir (e conduz) a privilegiar outras, 
prescrevendo a sua repetição cada vez que determinadas condições se 
verifiquem. (Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia, verbete “Valor” 
por VASCONCELOS, 1996 p.232)   

 

Quando aplicamos essa definição de valor à norma jurídica temos o 

encaixe por excelência do valor ao Direito, a norma é, exatamente, esta disciplina 

inteligente de escolhas que põe à margem do ordenamento opções 

desinteressantes para privilegiar opções precípuas e indispensáveis à consecução 

do principais objetivos do Direito, conferindo-lhe, assim, a sua observância. 

Passemos agora a tratar da justiça quanto instância de valor da norma 

jurídica. Aqui devemos tratar do mérito ou demérito do Direito positivado, não se 

ele é válido ou não, mas sim se ele contém valor. Pois devemos ter em mente que 

o Direito injusto também é Direito, não devemos confundir Direito com Direito 

justo, Direito injusto é direito e também pode ser válido se atender aos quesitos de 

validade, não obstante, podemos afirmar que o Direito que deve subsistir é o 

Direito justo. A norma já contém valor por ter por base um fato que foi escolhido 

como interessante para a sociedade dado determinado cenário, logo o Direito é 

um dever-ser, e um dever-ser para ser justo. Em sendo o Direito um dever-se, já 

devemos admitir que ele tem vínculo com a liberdade, com a possibilidade de 

escolhas e isso nos leva ao fato já afirmado de que os valores são exógenos ao 

Direito previsto pois essa possibilidade de escolha depende de uma permanente 

atualização das condutas desejáveis de acordo com o avanço das sociedades e 

esta tendência à mudança só pode ser acompanhada pois o que se aplica não é a 

norma, mas sim as interpretações da norma. 
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O Direito positivo em parceria com o Direito natural é um Direito positivo 

com valor, a justiça é parte desse Direito natural que gera a constante busca do 

homem por aprimorar sua obra na medida em que ele compara a esfera do ser e a 

do dever-ser e vislumbra suas possibilidades, o homem vislumbra a justiça 

absoluta no mundo do Direito natural e tenta alcança-la através do Direito positivo, 

logo, a justiça passa a ser um ideal sempre parcialmente alcançado, que não há 

como ser alcançado de forma plena, mas que deve sempre ser perseguido. A 

justiça, porém, nas palavras do professor Arnaldo Vasconcelos:  

não integra o conceito essencial de Direito, nada obstante este a 
pressuponha. Por esse motivo, aquilo que era tido por justo, ontem, já 
não o é hoje, e o que assim é considerado, agora, em determinado país, 
não há de sê-lo necessariamente em todos, ou na sua maioria. 
(VASCONCELOS, 1996 p.234)  

 

Assim sendo, temos que a noção de justiça varia com o tempo e de 

acordo com o grupo que a vislumbra, muito embora saibamos que há apenas uma 

justiça absoluta. Então, até aqui o código dos ninjas mercenários do Japão feudal 

confunde-se com o Código Civil Brasileiro, pois, para o grupo que o adotava, ele 

continha justiça, continha o que os integrantes daquele grupo enxergavam como 

junto, se assim não fosse, não haveria observância das normas ali contidas. 

Vamos tratar agora do quesito de valor que mais interessa e que mais 

auxiliará nos precípuos apontamentos deste trabalho, qual seja, o quesito da 

legitimidade, é o quesito que garante que as normas atendem às necessidades e 

aspirações dos integrantes da sociedade.  Quanto mais uma norma, ou sistema 

normativo, aproxima-se dos anseios dos membros da sociedade mais próximo 

está de atender ao quesito da legitimidade. 

Em uma sociedade em que os membros produzem de forma direta suas 

normas é bem fácil adequar essas normas ao quesito da legitimidade. Os 
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membros da sociedade mesmo discutem a norma, adéquam a norma à vontade 

da maioria ou, se possível, de todos e essa norma fica pronta e é posta para a 

sociedade já cheia com o valor da legitimidade. Se um estado hipotético formado 

por 200 membros tem determinada receita e deve decidir a parcela dessa receita 

que deve ser investida em educação, 70% dos membros desejam que esse 

investimento seja de 25% da receita enquanto 30% dos membros querem um 

investimento de 30% da receita na educação, por votação o investimento de 25% 

é vitorioso, é aplicado e, por ter endosso da maioria da população está atendendo 

de forma clara ao quesito da legitimidade. Ainda melhor seria, analisado o mesmo 

caso, uma ampla discussão entra todos os membros da sociedade, da discussão, 

quem sabe, seria dada uma opção de aplicação de 27,5% da receita e esta opção 

aprovada por 100% dos membros, seria a perfeita aproximação da produção 

normativa ao quesito da legitimidade.  

Como pode ser visto é fácil para uma sociedade que escolhe de forma 

direta suas normas observar o quesito de valor da legitimidade. Porém, nas 

complexas e numerosas sociedades de hoje, torna-se impraticável a escolha 

direta de cada norma e de cada decisão, temos daí a situação em que uma 

pessoa, ou um grupo de pessoas, escolhidas pela sociedade ou não, tomam 

essas decisões por toda a coletividade. Aqui temos situações mais complexas, 

situações em que a observação ao quesito de validade da legitimidade torna-se 

mais complicada, situações que suscitam controvérsias. 

Alguns autores, com visões mais objetivas da legitimidade, condicionam a 

legitimidade da produção normativa em um sistema representativo ao fato de a 

investidura dos que produzem as normas ter sido feita por escolha dos membros 

da sociedade e apenas a isso, mas há aí equívocos, essa visão objetiva é errônea. 
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Tendo por base essa visão teríamos, então, em uma monarquia, onde o 

governante e produtor das leis não é eleito e sim impõe-se, uma situação em que 

nenhuma norma atenderia ao quesito da legitimidade por mais que atendesse aos 

anseios da sociedade? Se o governante, embora não escolhido, tivesse a 

aprovação, as normas passaria a ser legítimas? E em um contexto no qual os 

produtores de normas são eleitos pela sociedade, as normas seriam legítimas 

independente do quão divergentes fossem dos anseios e das necessidades da 

sociedade? Esses são pontos que desqualificam a visão objetiva da legitimidade 

como algo concreto. 

O melhor para termos uma análise segura da legitimidade de normas e de 

sistemas normativos é considerar a legitimidade como algo de caráter mais 

subjetivo. Isso exige um maior esforço mental, um maior rigor analítico, mas 

nesses momentos devemos ter em mente jargões consagrados como: _O 

apressado come cru; fazer bem feito para não fazer duas vezes; dentre outros. 

Devemos recorrer a um trabalho mais apurado de detecção de legitimidade em 

uma norma para que não tropecemos em erros pueris como os citados no 

parágrafo anterior. O certo é que a legitimidade de uma norma não está na forma 

com que o produtor da mesma foi encarregado de produzi-la, se foi escolhido 

pelos membros da sociedade ou se auto imbuiu-se de criar normas para a 

sociedade, a legitimidade de uma norma está no quanto ela se aproxima dos 

anseios e necessidades daquela sociedade. O fato de os responsáveis pela 

produção normativa serem escolhidos pelos membros da sociedade apenas 

confere, teoricamente, uma maior segurança, uma maior certeza de que as 

normas atenderão aos anseios e necessidades da sociedade. A legitimidade é, em 

última análise, um valor atribuído à norma dependendo do grau de aceitação da 
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mesma pelos membros da sociedade que faz com que ela, sem esforço, possa ser 

observada e atendida pelo homem médio sem que seja necessário uso de força. 

Aceitação esta que vai depender do atendimento da norma aos anseios e às 

necessidades da sociedade. 

Pude observar um exemplo bem simples e bem moderno de legitimidade 

no mundo virtual ao deparar-me com um jogo de computador do tipo conhecido 

como jogo de interpretação de personagem massivo chamado “World of Warcraft”. 

Neste jogo milhares de jogadores do mundo todo jogam e interagem em tempo 

real em um mundo virtual. A comunidade formada pelo universo de jogadores 

sujeita-se às normas postas pelo grupo de administradores do jogo, estes não são 

escolhidos pelos jogadores, mas as normas por eles criadas não deixam de ser 

legítimas tendo em vista que atendem ao que é esperado pelos jogadores para 

que a boa convivência entre os mesmos seja mantida. Temos aí um exemplo de 

uma produção de normas legítimas apesar da não escolha por parte dos membros 

da comunidade do elemento criador das normas. 

Temos ainda, dentro do mesmo universo, um exemplo de gerador 

normativo escolhido. Os jogadores formam subdivisões dentro do mundo virtual do 

qual tratamos, formam grupos denominados clãs, grupos estes compostos por 

vários players, variando de 50 a 200 e escolhem um líder para esse subgrupo. 

Esse líder também criará normas que deverão ser seguidas por todos os membros 

do clã, e serão, caso tenham aceitação, ou seja, caso sejam legítimas. Pode 

ocorrer também desse líder, embora escolhido por maioria, criar normas que não 

tenham legitimidade, normas que, por exemplo, beneficiem a ele e a um pequeno 

grupo de amigos seus. Com esse tipo de atitude ele apenas conseguirá ser 

destituído da liderança ou implodirá o clã por debandada de membros. Uma 
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análise mais aprofundada do mundo normativo nos jogos eletrônicos daria um 

outro trabalho completo, assim como daria um trabalho completo uma análise de 

como os administradores do jogo, que são pagos pelos jogadores, empenham-se 

para que o jogo esteja sempre em ordem traçando um paralelo com os benefícios 

que poderiam provir de uma privatização do estado. Por este trabalho, porém, é 

suficiente a análise do exemplo exposto, que mostra de forma fácil que a forma 

através da qual os criadores de normas tornaram-se criadores de normas não é 

determinante na legitimidade das normas criadas. 

Recorrerei a uma digressão com o intuito de expor, com mais um exemplo 

retirado do mundo do entretenimento, como a privatização das decisões 

beneficiam a legitimidade das mesmas. Há nos Estados Unidos uma marca, WWE 

(World Wrestling Etertainment), que organiza lutas teatrais, lutas com final 

decidido antes do início do evento. A família McMahon possui e gerencia essa 

marca desde o início da década de 60, o que prova o sucesso do 

empreendimento, assim como o público que gira em torno de 80 mil pessoas no 

evento principal anual (Wrestlemania). Os lutadores assumem papeis, cada 

lutador é um personagem, alguns personagens são muito queridos do público, 

outros são odiados pela maior parte do público. Para que o empreendimento 

continue um sucesso é necessário que seja captado o resultado esperado pelo 

público relativo aos confrontos entre os personagens. As decisões relacionadas ao 

que ocorrerá em cada luta devem ser legítimas. A atividade é privada, mas os que 

estão tirando lucros dali são, em última análise, os administradores do dinheiro 

dos fãs do esporte de entretenimento, os fãs não são obrigados a pagar, mas se 

querem desfrutar do esporte de entretenimento pagarão e maior é a porcentagem 
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dos seus salários que esses fãs dão em “tributo” quão maior seja sua aceitação 

das decisões tomadas. 

Tomemos agora uma sociedade em que os administradores sejam 

empreendedores, que recebem por remuneração um lucro do dinheiro que 

recebem da sociedade que precisa de serviços básicos, e a sociedade repassa do 

seu salário para esses empreendedores de acordo com sua satisfação com o que 

é feito pelos mesmos, uma sociedade em que os poderes fossem de particulares 

que receberia de acordo com o quão a sociedade se sentisse representada em 

suas decisões, com o quão legítimas fossem as decisões administrativas, a 

produção normativa e as decisões judiciais. 

Uma boa saída para a impossibilidade de uma representação direta da 

sociedade por seus membros e, conseqüentemente, de um grau maior de 

legitimidade nas numerosas e complexas sociedades modernas seria a 

representação por pessoas que tivessem um interesse em representar 

legitimamente, que tivessem sua sobrevivência financeira dependendo de 

representarem legitimamente a sociedade.  
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3. O Sistema Representativo 

Qualquer sociedade é governada pela representação de seus membros. 

Nas sociedades mais simples esses membros praticam a auto representação, ou 

seja, as decisões administrativas, a produção normativa e o exercício jurisdicional 

são feitos de forma direta, pelos próprios membros da sociedade. Em uma aldeia 

com 100 membros, onde um sistema de auto representação é praticável, cada 

membro toma seu lugar e defende suas idéias. Uma norma sobre a quantidade de 

comida que deve ser estocada para o inverno deve ser aprovada, os membros da 

aldeia reúnem-se e, cada um que tem uma sugestão em relação a quantidade de 

alimento que deve ser estocada vai à frente e defende seu ponto de vista, ao final 

das discussões 2 ou 3 opiniões deverão estar sendo sustentadas e devem tornar-

se projeto de norma, que deverão entrar em votação, votação essa em que cada 

membro da sociedade terá um voto, ou seja, cada membro auto representar-se-á, 

e daí surgirá uma norma, norma essa que, como já estudado anteriormente, pela 

própria situação de participação direta de todos os membros da sociedade em sua 

criação e escolha, terá legitimidade garantida. 

    Está completamente errado dizer que sistema representativo é o 

sistema em que os membros da sociedade elegem representantes e lhes 

conferem legitimidade para governar. O sistema em que os membros da 

sociedade participam diretamente é um sistema representativo, é um sistema de 

auto representatividade, pois, em última análise, o que é representada é a posição 

ideológica, é a preferência de cada membro. Os membros da sociedade defendem 

suas idéias ou idéias de outros com as quais se identificaram e incorporaram 

como posições próprias. 
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Quanto a conferir legitimidade a representantes eleitos, é um completo 

absurdo. Pessoas não conferem legitimidade a outras pessoas. A legitimidade é 

conferida às ações. Em uma sociedade mais complexa em que os membros 

elegem representantes, o que pode ser dito é que a escolha dos representantes é 

legítima, pois os membros da sociedade, em auto representação, expressaram a 

vontade de que determinados membros os representassem, mas a esses 

membros escolhidos não é conferida legitimidade e sim a possibilidade de 

tomarem decisões legítimas em nome da coletividade. Para que essas decisões 

sejam legítimas é necessário que os representantes escolhidos as concedam essa 

legitimidade, é necessário que essas decisões sejam tomadas de modo a saciar 

os anseios do espírito coletivo. A decisão de elevar-lhes à posição de 

representantes da coletividade foi legítima, mas não é por isso que todas as 

decisões que tomarem, seja lá quais forem, serão legítimas. 

Suponhamos que a aldeia do exemplo anterior evoluiu para uma cidadela 

com cinco mil habitantes. Tornou-se, nesse caso, impraticável o sistema anterior, 

em que os membros representam suas idéias e posições ou idéias e posições de 

outros membros que incorporam como suas para todo e qualquer assunto. 

Enquanto 100 pessoas levam, em média, 2 tardes para discutir um assunto e 

chegarem a uma decisão, cinco mil pessoas levaria uma semana para definir 

opções finais de escolha referentes a uma questão e, finalmente decidirem. O que 

se faz mais indicado aqui é que esses cinco mil concidadãos escolham 30 ou 50 

representantes dentre eles para que deliberem sobre as questões pertinentes à 

coletividade e tomem decisões. A sociedade agora está maior e tem um número 

maior de problemas e questões a serem decididas. Se os membros fossem tomar 

as decisões, cada decisão levando agora uma semana para ser tomada, a 
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sociedade não faria mais nada que não se reunir para deliberar, nada mais seria 

produzido e a sociedade seria impraticável. O mais interessante é que essa 

sociedade passe uma semana deliberando para escolher representantes e 

sustente esses representantes para que passem o resto do tempo tomando as 

decisões que concirnam à sociedade. 

Os membros da sociedade quando elegem seus representantes esperam 

que estes tomem decisões levando em consideração o espírito do povo que 

representam, isto ocorrendo, está legitimada a atividade dos representantes e 

legitimas são suas decisões, as normas que produzem e tudo o mais. 

Podemos, porém, deparar-nos com a situação em que os representantes 

começam a tirar proveito de sua posição. Imaginemos que os representantes da 

cidadela aprovem uma lei em que aumentam a porcentagem dos impostos com o 

pretexto de que têm que investir mais em educação, se o espírito do povo clama 

por mais investimento em educação esta lei contem valor, está salvaguardada por 

legitimidade, porém, se esses representantes aumentam os próprios vencimentos 

em 100%, enquanto os outros membros da sociedade, que já recebia menos que 

eles, sequer tiveram aumento dos vencimentos, mesmo tendo esses 

representantes sido eleitos, a norma está desprovida de valor, a norma está 

despida de legitimidade, logo, como já afirmado, os membros da sociedade não 

conferem legitimidade a outros membros para lhes representarem, conferem 

legitimidade ao ato da escolha dos representantes, estes devem, assim, conferir 

legitimidades aos seus atos, às suas decisões, sob pena de não estarem 

representando o povo como lhes foi confiado, sob suspeita de estar agindo em 

benefício próprio, o que é um ato de traição à sociedade como um todo, traição 

esta capital. 
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Essa traição é tirar rendimentos da própria sociedade na qual está 

inserido, em conseqüência, é tirar livros, professores, merenda e outras condições 

das crianças que estão nas escolas e tirar escola de crianças que, sequer, terão 

acesso às mesmas; é tirar emprego de alguns cidadãos e tirar oportunidade de 

outros empregarem-se; é tirar moradia de famílias. Essa traição deveria ser 

prevista em qualquer sociedade como crime da maior gravidade. Um 

representante da sociedade que trai a mesma deveria ser condenado a penas 

duras. 

Representar a sociedade é diferente de representar os anseios e 

necessidades daquela. Alguém eleito que está deliberando em nome da 

sociedade, independente de baseadas em que estejam sendo suas decisões, está 

representando aquela, está sendo procurador da coletividade, porém, apenas os 

que representam baseados na vontade de fazer a sociedade desenvolver-se, 

crescer, prosperar, com todas as suas necessidades atendidas da melhor forma 

possível, estarão representando o espírito do povo.      

É importante lembrar que, nas sociedades mais complexas, aquelas nas 

quais os membros não se auto representam, nem sempre os representantes são 

eleitos. Essa eleição dos representantes existe em sociedades que primam pela 

democracia, em outras sociedades podemos ter essa representação feita por 

alguém ou por um grupo que toma o poder. 

O ideal é uma sociedade democrática, mas a escolha democrática dos 

representantes da sociedade está longe de ser imprescindível, o mais importante é 

a representação fiel ao espírito do povo e, mesmo em uma sociedade na qual a 

elevação de representantes não esteja gravada de legitimidade, é possível que 
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cada decisão desses representantes contenha valor, que cada decisão expressa 

por esses representantes seja legítima. 
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4. Os problemas do sistema representativo brasileir o e sua 

influência sobre a legitimidade da produção normati va 

O Brasil é uma república. Temos com isso que os membros as sociedade 

elegem membros para representar-lhes nas deliberações para tomada de 

decisões, enquadradas aqui decisões administrativas e decisões relacionadas a 

aprovação de normas. 

O Brasil é uma república federativa, isto implicando no fato de que o 

território brasileiro é subdividido em unidades administrativas e legislativas 

menores visando uma divisão de responsabilidades, de competências, tornando 

assim mais simples a praticável a administração e ao mesmo tempo, aproximando 

os poderes que regem o Estado das peculiaridades de cada região. 

O povo brasileiro elege representantes a nível municipal, estadual e 

nacional. Em nível municipal, a eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 

Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo 

realizado em todo o País. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito será realizada 

no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que 

devam suceder. O número de Vereadores eleitos deve ser proporcional à 

população do Município: mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios 

de até um milhão de habitantes; mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e 

um nos Municípios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes; 

mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais 

de cinco milhões de habitantes. 

Em nível estadual, a eleição do Governador e do Vice-Governador de 

Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de 

outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se 
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houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a 

posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente. O número de 

Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do 

Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será 

acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. Será de 

quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais. 

No âmbito federal, a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da 

República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em 

primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do 

ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. A eleição do 

Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Será 

considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, 

obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Se 

nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova 

eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois 

candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria 

dos votos válidos. O número total de Deputados Federais, bem como a 

representação por Estado e pelo Distrito Federal, será proporcional à população, 

procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que 

nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, 

com mandato de oito anos e a representação de cada Estado e do Distrito Federal 

será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 

Esse é um breve esquema dos representantes do povo brasileiro, 

teoricamente um bom esquema, mas que, quando aplicado na prática, mostra-se 
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completamente ineficaz. Dentro dessa longa cadeia representativa pouquíssimos 

são os eleitos que representam o espírito do povo, a maioria representa interesses 

próprios e estão envolvidos em redes de corrupção, restando a sociedade 

brasileira sem representatividade de seus anseios e sem perspectivas de que tal 

venha a ocorrer algum dia. 

Para que um sistema representativo em que um grupo limitado de 

membros representa a sociedade como um todo obtenha êxito no intento de 

expressar os anseios da sociedade, vários elementos são necessários. O principal 

elemento é a fidelidade do representante à sociedade e o compromisso daquele 

com os anseios desta, o que não ocorre no Brasil. 

A situação pátria foi iniciada de forma completamente desvirtuada e fora 

de contexto. O Brasil conseguiu sua liberdade não através de um esforço de 

guerra maciço de pessoas aqui nascidas, é um país que teve uma libertação 

arranjada. É uma pátria que saiu do domínio de Portugal mediante pagamento de 

pesados tributos àquele reino, tributos que foram pagos com dinheiro emprestado 

de outro reino, a Inglaterra, situação que desde muito cedo prendeu o país em 

uma rede de dívidas, o que dificultou o levantamento de verbas para um 

engrandecimento mais efetivo da população. 

Ao mesmo tempo, a situação descrita não suscita o espírito mais 

patriótico do povo, pelo contrário, incute no subconsciente coletivo um complexo 

de inferioridade, uma sensação de que não poderão conquistar as coisas por seus 

esforços, e sim que terão sempre que sofrer, fazendo concessões muitas vezes 

absurdas para que possam subsistir, mesmo que nas piores condições. 

Somado a isso está a situação patética de um país independente 

governado por um representante que, sequer, era nascido em solo nacional, pior, 
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era um país independente governado pelo sucessor do trono do reino que por 

tantos anos nos mantivera agrilhoados, ou seja, o representante do povo brasileiro 

era o representante de sua metrópole, era o seu próprio explorador. 

Esse cenário descrito evidencia um povo brasileiro mal formado, sem 

auto-estima, sem sentimento nacionalista, sem identidade. Os governantes e 

representantes do povo brasileiro que se sucederam desde o primeiro fizeram o 

possível para manter o povo nesse mesmo estado, para que a sociedade não 

tivesse forças para reagir enquanto eles locupletavam-se e locupletam-se até hoje 

com as riquezas que deveriam servir ao povo. Os próprios governantes são 

afetados por essa falta de auto-estima, de sentimento nacionalista e de identidade, 

por isso pouco se importam com a situação da sociedade, pois os membros da 

sociedade brasileira são alheios a essa idéia de conjunto, o que parece é que 

ninguém tem vínculos entre si e que cada um está por sua conta. É como se todos 

fossem alheios a uma realidade de nação e tomassem por mero acaso a vivencia 

em grupo. 

Estes pontos são as raízes de todos os outros fatores que serão citados e 

comentados a seguir, e são essas razões históricas que fazem com que a melhor 

saída para os cidadãos brasileiros seja o aeroporto, pois a situação é caótica e, no 

que diz respeito à representatividade dos anseios da sociedade, a tendência é 

piorar. 

Um dos principais problemas do sistema representativo brasileiro é a falta 

de capacidade dos membros da sociedade de escolherem seus representantes. O 

povo brasileiro vive mergulhado em profunda ignorância, sem acesso a educação, 

sem acesso a informação, é um exército de relativamente incapazes incumbidos 

da difícil tarefa de escolher representantes. Esse problema é um círculo vicioso, a 
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situação não tem saída. O povo formado por escravos negros, índios e 

portugueses refugados sem acesso a educação escolhem mal seus 

representantes, estes tiram proveito da situação e afundam o povo cada vez mais 

na brutalidade, fazem disso um meio de manutenção de suas longas carreiras 

políticas e das carreiras de seus descendentes. Para isso utilizam-se de suas 

posições de representantes da sociedade, de homens que devem tomar decisões 

para beneficiar a sociedade, e tomam decisões que prejudicam a população. 

Pagam mal aos professores da rede pública de ensino, não abrem concursos para 

professores universitários efetivos, indeferem liberações de verbas para 

investimento em ampliação do número de vagas em escolas e universidades ou 

nãos liberam toda a verba necessária. 

Uma das maiores jogadas nesse sentido foi a permissão de uma explosão 

de cursos superiores particulares de baixíssima qualidade e sem uma fiscalização 

eficiente por todo o país. O estudante universitário brasileiro já era mal formado, 

mas com essa hipertrofia do mercado de universidades particulares o que vemos é 

uma situação calamitosa. Pessoas que não têm nenhuma condição de ingresso no 

universo acadêmico, se dispõem-se a pagar determinado valor mensalmente, 

passam a ocupar uma carteira de faculdade sem que passem por uma avaliação 

séria, desde que essas pessoas continuem pagando, receberão um diploma 

universitário e poderão figurar como educadores quando nem têm uma formação 

educacional consistente, poderão figurar como formadores de opinião quando nem 

têm opinião própria. Dessa forma pessoas que não sabem de nada, formam 

pessoas que também não sabem de nada e a situação mantém-se a mesma e o 

povo continua como massa de manobra. 
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Para que isso fique como está os representantes do povo ferem com 

gravidade cada vez maior a legitimidade das normas produzidas para 

regulamentar o ensino no país, e não apenas a legitimidade da produção 

normativa é afetada, mas a legitimidade da maioria das decisões tomadas na 

esfera legislativa e também na executiva. 

Outra ferramenta muito utilizada pelos políticos para a perpetuação de 

suas carreiras é a miséria do povo. A ignorância combinada com a miséria são os 

ingredientes perfeitos para tornar uma pessoa ou um grupo delas tão manipuláveis 

quanto fantoches. 

Os representantes da sociedade aproveitam-se de situações de miséria 

para realizarem ações assistencialistas, enquanto a ignorância venda os olhos das 

pessoas para a realidade de que aquelas ações não são um bem e sim um mal, 

que um bem seria resolver definitivamente a situação. 

Exemplo clássico disso é a questão das secas no Nordeste do Brasil. 

Advinda a seca, temos a situação calamitosa, famílias e mais famílias sem água 

para beber, tampouco para sustentar suas culturas de subsistência. As pessoas 

que se encontram em tal cenário estão expostas à situação de privação mais 

cruel, estão expostas à fome e à sede. Logo aparecem políticos com carros pipa 

para aplacar parcialmente a situação e associando sua imagem àquele auxílio. O 

povo ignorante não percebe que o correto seria que seus representantes 

sanassem aquela situação, fica extremamente agradecido à pessoa que fez 

aquela ação de extrema “benevolência” e dispõe-se a continuar a votar naquela 

pessoa para lhe representar. 

Enquanto isso, medidas que poderiam resolver o problema são tomadas 

apenas em doses amostrais e utilizadas como bandeira de campanha política. No 
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caso das secas um projeto muito interessante é o das cisternas construídas em 

cada casa das áreas que são atingidas pela seca de tempos em tempos. O projeto 

consiste em reunir as famílias para que, em conjunto de mutirão e com verbas 

públicas, construam em cada casa uma cisterna que acumulará água nos poucos 

períodos de chuvas para suprir as necessidades das famílias em tempos de seca. 

Mas a verba liberada é apenas para uma fase experimental, onde constroem 

cisternas em determinado povoado isolado para mostrar nos meios de 

comunicação de todo o país como se o problema estivesse sendo resolvido e, 

assim, angariarem eleitores com propaganda enganosa. 

Outro exemplo de como os representantes deixam de conferir legitimidade 

a seus atos nessa situação é o caso da transposição das águas do rio São 

Francisco que consiste em estender a circulação do "Velho Chico" (cujo 

leito está, maior parte, em Minas Gerais, Pernambuco e Bahia) também 

para os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, além de áreas 

semi-áridas de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Abastecida pelo rio, a 

região do Polígono da Seca teria água suficiente para a agricultura e o 

consumo individual. Essa é uma proposta que vem sendo discutida 

desde os tempos do Império e que não sai da sala de discussões 

simplesmente por que não é um projeto feito para isso. O verdadeiro 

projeto de transposição das águas do rio São Francisco consiste em criar 

duas bandeiras, uma levantada pelos representantes dos estados que 

poderia beneficiar-se com a transposição dizendo que estão lutando 

para que esse projeto seja concretizado, e outra levantada pelos 

representantes dos estados por onde o rio já passa e onde a maior parte 

da população é contra a transposição, estes representantes levantam a 
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bandeira de que estão lutando para que a transposição não seja 

concretizada. 

Claro, com o conjunto feito sob medida para o povo que alia 

ignorância a miséria, esses representantes conseguem fazer com que o 

povo creia, piamente, que eles estão lutando com todas as forças, uns 

para a consecução do projeto e outros para que o projeto seja 

descartado. A peleja secular até agora não resultou em um braço extra 

no rio nem em um definitivo afastamento do projeto, nem resultará, 

pelo menos, por mais um bom tempo. 

E a parcela não tão ignorante da sociedade, os estudiosos, 

formados por nossas universidades, apóiam a não transposição 

afirmando que esta acarretará danos ambientais irreparáveis, mas 

apóiam também a transposição, afirmando que as interferências no 

meio ambiente são controláveis e que, se feita da maneira correta, não 

há o que temer. Isso nos leva a crer que as ciências que voltam seus 

olhos para os impactos ambientais das ações do homem sobre o meio 

não são muito exatas, tornando-as, assim, merecedoras de menor 

atenção para que elas não estagnem cada projeto de construção de 

casas por cem anos ou mais ou que essa classe não passa de massa de 

manobras comprada para que, utilizando-se da credibilidade de seu 

diploma, incuta idéias na cabeça dos demais membros da sociedade. 

Um ponto crucial na observância dos problemas do sistema 

representativo no Brasil é a corrupção. O Brasil é um dos países com 

maior índice de corrupção do mundo, chegando a parecer, em alguns 
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momentos, que todos os integrantes dos poderes constituídos são 

corruptos. Infelizmente a maioria o é, o que torna a situação calamitosa.  

Esses representantes corruptos, que no Brasil existem em 

número assustador, são capazes de, com seus arranjos, aprovarem leis 

para benefício próprio, são capazes de práticas de desvio de verba, 

compra de votos, corrupção e o pior de tudo é que sempre saem 

impunes. As leia votadas e aprovadas pelos representantes do povo 

brasileiro muito pouco representam as aspirações e necessidades do 

mesmo, geralmente são leis criadas para beneficiar alguém ou algum 

grupo em particular e são aprovadas mediante arranjos, promessas de 

cargos, promessas de votos por absolvição de políticos envolvido em 

escândalos de corrupção que vieram a tona e estão sendo investigados e 

expostos às medidas administrativas das casas legislativas. 

Fato que ilustra muito bem isso é o caso do senador Renan 

Calheiros do PMDB. Envolvido em falcatruas que vieram a tona está sob 

processo para cassação de seu mandato, enquanto isso o PT quer 

aprovar a permanência da CPMF. Com os votos dos representantes do 

PT pela sua absolvição o senador Renan Calheiros sai impune, enquanto 

isso, com os votos dos membros do PMDB o PT consegue aprovar a 

permanência da CPMF. Após uma conversa entre lideranças dos 

partidos, porque os integrantes do PT iriam se preocupar em crivar de 

valor sua decisão a cassar o mandato de um político corrupto? Afinal de 

contas, os membros do PMDB garantiram não florear com o valor da 
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legitimidade seus votos pela manutenção de um imposto que nunca 

serviu aos fins para que foi criado. 
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5. Conclusão 

As normas geradas no Brasil não têm atendido ao princípio da 

legitimidade, longe disso, têm atendido a interesses pessoais e a 

interesses de determinados grupos. E não apenas as normas produzidas 

têm deixado a margem os interesses da população, mas todas as 

decisões dos representantes do povo, e tanto o âmbito do legislativo 

quanto no do executivo. 

A situação do Brasil não é mais preocupante, porque devemos 

nos preocupar com uma situação quando existem meios para modificá-

la. A situação do Brasil é triste. 

O povo está sendo massacrado, humilhado. Isso é o que ocorre e 

ocorrerá em qualquer cenário em que os representantes da população 

não levarem em conta in interesses de quem os elegeu, de que 

depositou neles sua confiança. 

O não atendimento ao quesito da legitimidade na produção 

normativa brasileira, assim como nas tomadas de decisões como um 

todo por parte dos representantes da sociedade é um ato covarde de 

traição. Aproveitar-se de uma situação de ignorância e miséria e manter 

essa situação para proveito próprio é um ato de vilania sem igual. Nem 

mesmo os piores bandidos de histórias em quadrinhos são tão diabólicos 

quanto a maioria dos representantes do povo brasileiro 

A classe política brasileira tem as mãos sujas com sangue de 

inocentes e não sente remorso. É uma classe formada por criminosos, 

por genocidas, por pessoas com mentes doentias. 
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O povo brasileiro não tem as forças nem os meio necessários 

para reagir, está refém da situação. Os mecanismos criados desde muito 

tempo para a manutenção desse quadro são muito eficientes e afundam 

o povo cada vez mais na miséria e na falta de conhecimento e de 

informação. 

As perspectivas, infelizmente, não são boas. As coisas não 

tendem a mudar, senão para pior.         
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