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FUNDAMENTOS DA LEGITIMIDADE 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

1. O trabalho que apresento, não é uma tese, mas uma proposta. Sinto-me autorizado, 

por isso, a afastar algumas dificuldades prévias do tema, mediante a adoção de dois 

postulados: 

 

Primeiro postulado: identidade entre legitimidade e juridicidade. Quem diz “legitimo” diz 

“jurídico”. Segundo postula: limitação, do jurídico, ao campo da experiência. Sem desconhecer 

as restrições que se podem fazer ao empirismo, quero afastar, da nossa pesquisa, toda 

concepção idealista. Busco as características do fenômeno jurídico naquilo que, até hoje, a 

humanidade experimentou como “Direito”. 

 

A minha proposta é “positiva”. Repele o positivismo jurídico, sem aderir à posição clássica 

da escola do Direito Natural. 

 

2. RADBRUCH, em breve estudo (“Leis que não são Direito, e Direito acima das Leis”, em 

“Derecho injusto e Derecho nulo”, Aguilar), nos dá a seguinte informação: 

“Em um processo ante jurados da Turíngia, em Nordhausen, foi condenado a prisão 

perpétua o funcionário judicial Puttfarken, que havia provocado por meio de uma denúncia a 

condenação e execução de um negociante chamado Göttig. Puttfarken denunciou Göttig por 

uma inscrição que este fez num mictório: ‘Hitler é um assassino do povo, e culpado pela 

guerra’. A condenação se baseou não apenas nesse fato, mas também em que ouvia emissoras 

estrangeiras. O parecer do promotor foi reproduzido amplamente pela imprensa, e esclarece, 

primeiro, a questão se se trata de uma ação antijurídica: ‘ainda quando o acusado declara que 

apresentou a denúncia por suas convicções nacional-socialistas, isso é juridicamente 

irrelevante’. Porque não há nenhum dever jurídico de denunciar, nem sequer por convicções 

políticas. Nem mesmo nos tempos de Hitler existia essa obrigação. O que importa é se o 

acusado atuou a serviço da administração da justiça. Mas isso pressupõe que os tribunais 

estejam dispostos a sentenciar conforme o Direito. A legalidade, a aspiração à justiça, à 

segurança jurídica, são requisitos de uma administração de justiça. E as três condições eram 

desprezadas nos tribunais penais por delitos políticos na época de Hitler. Aquele que, nessa 

época, denunciava a outro, tinha de contar – e de fato contava – com que não entregava 

aquele que acusava a um procedimento judicial de acordo com a lei e com as garantias do 

Direito, para alcançar o esclarecimento da verdade em um juízo justo, mas sim que o 

entregava à arbitrariedade”. 

Puttfarken veio a ser condenado, não como autor mediato, mas por haver contribuído 

para o homicídio de Göttig. 



 

2 

 

“Em 1943, desertou um soldado saxão, encarregado do serviço de vigilância de 

prisioneiros de guerra, ‘pelo asco que lhe produziam os desumanos tratos de que eram objeto 

os prisioneiros, e talvez também por estar farto de servir nas fileiras dos exércitos de Hitler’. 

Ao fugir foi incapaz de renunciar a uma visita à mulher, em sua casa. Aí foi descoberto, e ia ser 

conduzido por um chefe do serviço de vigilância. Mas conseguiu apoderar-se, 

dissimuladamente, de sua pistola, e liquidar esse chefe de vigilância com um tiro pelas costas. 

Em 1945, vindo da Suíça, regressou à Saxônia. Foi preso, e o Ministério Público ia denunciá-lo 

por homicídio doloso. Mas o procurador geral determinou que se sobrestivesse o 

procedimento, e fosse posto em liberdade, considerando que era caso de aplicação do art. 54. 

Fundou a eximente do estado de necessidade em que ‘o que então era proclamado como 

Direito pelos encarregados de sua guarda, hoje em dia não pode ser considerado como tal’. 

Desertar dos exércitos de Hitler e de Keitel não significa para nossa concepção do Direito 

nenhum delito que desonre o prófugo e dê lugar a sua condenação.” 

É o tema clássico de Antígona, que obedece a uma convicção comum no sentido de haver 

outras leis antes das leis postas pelo soberano. Através da história se propôs para essas leis 

supremas ou uma origem divina, ou fundamento moral na natureza humana. Creio, com 

PONTES DE MIRANDA, que toda concepção fixista da natureza humana desembocaria nos 

absolutismos. O Direito é um, entre os vários processos sociais de adaptação. A adaptação se 

faz entre o homem todo e o meio todo (v. “Introdução à Sociologia Geral”). 

3. Consideremos a linguagem. Ninguém dirá ter sido criada pelos gramáticos. Ao ditar a 

regra gramatical, o que fez o gramático foi enunciar a regra viva, induzida da realidade da 

linguagem. Esta possui uma estrutura que é uma teia normativa em constante transformação; 

as transformações são impostas pelas permanentes exigências de readaptação. O que o 

gramático fez foi revelar as regras constitutivas desse tecido, umas mais, outras menos 

estáveis, ou permanentes. Poderia o gramático predizer quais as transformações exigidas por 

um futuro próximo? Essa é tarefa para a Ciência: permitir que a adaptação seja menos 

instintiva, e mais racional, evitar que se caminhe por ensaio e erro. Ao fazê-lo, a Ciência já não 

enuncia regras vigentes, mas está indicando os melhores caminhos para o homem. A figura do 

juiz precedeu, historicamente, à do legislador. O que faz o legislador é indicar ou impor 

caminhos. 

 

4. Observemos o cirurgião debruçado sobre o paciente. O médico deseja salvá-lo, mas o 

corpo recusa-se a obedecer: presta fidelidade, antes, a leis misteriosas, que o médico não 

consegue compreender. Rejeita o órgão artificial. Repele a intervenção que contraria sua 

natureza, obedece apenas às leis que esta lhe dita. O organismo segrega as suas próprias 

normas, é sua sede e fonte normativa. 

 

O corpo social não é diferente. Sua teia normativa é composta por regras de diferentes 

ordens, que possuem maior ou menor estabilidade: regras religiosas, regras morais, regras 

implícitas em folkways e costumes, regras jurídicas. 
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As necessidades básicas do corpo social impõem que certas regras não devam, em 

hipótese alguma, ser violadas. Essas regras, por tão fundamentais, não devem sofrer sequer o 

cotejo de uma discussão; não podem ser postas em dúvida. Mais: não podem, sequer, em 

alguns casos, ser mencionadas. Pertencem ao plano do inconsciente coletivo. Em seu livro 

“Política da família” R. D. LAING escreve algumas páginas extremamente penetrantes sobre o 

tema. 

 

Podemos fazer, do corpo social, um retrato circular, em cujo núcleo estão as regras mais 

estáveis, permanentes. A Religião, segundo PONTES DE MIRANDA, é processo social de 

adaptação com peso 6 de estabilidade; suas regras estão bem próximas do núcleo. A Moral 

tem peso 5. O Direito é processo social de adaptação menos estável: suas regras têm peso 3. 

 

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

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

convite para uma recepção social: “traje: rigor”. Entretanto, ninguém ousaria infringir esta 

última, expressa sob a forma de um conselho amistoso. 

 

As sanções sociais variam segundo uma escala descrescente de violência, quanto mais se 

caminha para a periferia. As estruturas e mecanismos nucleares de repressão, contidos nos 

sistemas instintivos, são mais severos: a pena é de inadaptação à vida social, e correspondente 

a doenças físicas (v., por exemplo, “The cancer biopathy”, de W. REICH), doenças mentais, 

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

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

Todas penas ininstitucionalizadas, mas vigentes; correspondem a regras não escritas, 

ininstitucionalizadas, mas vigentes. 

 

Qual o critério segundo o qual a regra se coloca mais próxima ao núcleo o mais afastada 

dele? É a sua importância no equilíbrio da estrutura social. 

 

Há regras que em hipótese alguma podem ser infringidas. São induzidas dos 

comportamentos uniformes, inquestionados. Há outras que – por não desempenharem papel 

tão importante – são empurradas, por um movimento centrifugo, para a periferia. São regras 

cuja violação não põe em risco os alicerces do edifício social. 

 

A característica principal da regra jurídica não é, ao contrário do que já se pensou, a 

coercitividade, nem a coercibilidade: é a possibilidade deixada à liberdade individual – faixa 

que pode ser medida estatisticamente – é que permite comportamentos divergentes da 

norma, que representam muitas vezes tentativas de outras soluções adaptativas. Já se sabe, 

hoje, que a própria marginalidade possui uma função social. 
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A fixidez maior das regras de comportamento corresponde àquilo a que se chamou 

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

flexível, a situações novas. 

 

PONTES DE MIRANDA define o Direito como sendo o processo de adaptação social que 

consiste em se estabelecer regras de conduta cuja incidência é independente da adesão 

daqueles a que a incidência da regra possa interessar. (“Comentários à constituição de 1967”, 

2.ª ed., t. I, p. 31). A regra de Direito incide, queira ou não seu destinatário. A observância 

espontânea da regra, porém, depende da vontade daquele. 

 

5. Fala-se em mundo jurídico e mundo fático. É uma distinção essencial. Entre todos os 

fatos da vida, o Direito seleciona aqueles que entende relevantes, isto é, aqueles que são 

disciplinados, ou que merecem ser disciplinados por regras jurídicas. 

Poder fático é aquele que se encontra no mundo fático. Costumo dar o seguinte exemplo 

para distingui-lo do poder jurídico: se eu sei dirigir automóvel, sou válido, e tenho um 

automóvel (com gasolina) à minha disposição, posso, de fato, dirigi-lo. Mas só posso 

juridicamente dirigi-lo se tiver a carteira de habilitação. 

6.   Entre o senhor e o servo não há relação jurídica, porque o servo aí figura como 

objeto: existe mera relação fática de arbítrio. O senhor não edita regras jurídicas, a serem 

observadas pelo servo: não há, entre o pólo emissor e o pólo receptor, a mediação de uma 

consciência e de uma vontade; o servo é o braço do senhor, que recebe um impulso nervoso 

para agir: uma ordem. 

Característica de uma ordem, ou, melhor dizendo, de um mandado, é que não pode ser 

desobedecido. O senhor manda, o servo obedece. A existência do senhor, como tal, não pode 

suportar a menor desobediência a um mandado. Ao servo desobediente castiga-se, e não há 

proporcionalidade entre o castigo e a omissão, porque o que ressalta, nesta, é a ofensa à 

majestade do senhor. O servo renitente, suprime-se. 

No mundo jurídico, coexistem regras jurídicas e mandados. O sinal vermelho que ordena 

ao transeunte: – “pare” – é um mandado. 

As regras jurídicas e os mandados jurídicos coexistem segundo uma disposição hierárquica: 

o mandado é jurídico, e não fático, se fundado na competência jurídica da autoridade que o 

emite. Ou seja, à sua base está uma regra jurídica definidora de competências. 

7. Todos os princípios, acima arrolados,  são válidos para todas as relações jurídicas, quer 

entre particulares, quer entre órgãos do poder público, quer entre estes e os particulares. São 

válidos também para todos os círculos sociais, porque a existência de regras jurídicas não se 

verifica apenas na sociedade a que corresponde o Estado, mas nos círculos sociais menores, e 

na sociedade interestatal. 

 



 

5 

 

Essas noções já nos permitem distinguir as regras jurídicas, de um lado, das regras 

pertencentes a outros processos sociais de adaptação, como por exemplo, a moral. E, de outro 

lado, nos permitem distinguir uma regra jurídica de uma ordem, que é um mero enunciado de 

força. Enunciado de força com a forma de regra legal não é regra jurídica. O Direito é processo 

social de adaptação que visa justamente substituir a força como matriz das relações sociais: à 

força de um individuo, de um grupo, de uma classe, de um agrupamento de status, e que se 

exerce no sentido de interesses particularistas, o Direito quer opor a força de todo o circulo 

social, empenhada a serviço dos interesses desse circulo, que incluem a harmonização dos 

interesses dos indivíduos sociais menores. Direito subjetivo é poder do corpo social, 

subjetivado numa pessoa; é como a energia que passa da corrente elétrica para o meu 

aparelho. 

 

Chegamos, agora, a uma conclusão que é, aliás, tautológica, porque contida no nosso 

primeiro postulado: todo poder de constranger outrem a fazer algo contra sua vontade, se não 

for fundado em uma regra jurídica, é ilegítimo. Mas até aí morreu Neves. O arbítrio, sabemos 

todos, opõe-se ao Direito. O problema de ilegitimidade reside na usurpação da competência 

legislativa, que pertence originariamente ao corpo social. Como identificar-se tecnicamente 

essa usurpação? 

 

O poder constituinte, mesmo que exercido pela totalidade do povo, jamais representaria a 

vontade do povo, mas da parte dele; as maiorias muitas vezes representam o agrupamento de 

forças minoritárias. O poder jamais se exerce pelo povo como tal, mas por grupos ou estratos 

sociais: classes, partidos, estamentos, agrupamentos de interesses transitórios. São as forças 

prevalecentes no meio social que empalmam o poder, e essa conquista, obtida no plano 

político, é expressão de um poder puramente fático. Ainda não construímos – senão em alguns 

círculos sociais subordinados, como as associações civis, e as sociedades comerciais – critérios 

jurídicos de representatividade constituinte válidos para a comunidade política. Mesmo que 

venhamos a inserir tais critérios como conteúdo de regras jurídicas permanentes, sua 

existência não representará garantia suficiente de sua guarda: estarão sujeitas – como todas as 

demais regras constitucionais – a subversão por um novo movimento constituinte, revolução 

ou golpe. Inexiste, no interior de cada circulo social, garantia contra a subversão de suas regras 

constitucionais. Todo poder constituinte novo subverte a ordem jurídica anterior. Inexiste 

critério genético de sua legitimidade, mesmo que se levante contra uma ordem jurídica 

injusta. Esse critério deveria ser político ou sociológico, mas não jurídico. Desse ponto de vista, 

se considerarmos a legitimidade como correspondendo a representatividade, poderemos 

apontar, com alguma facilidade, a ilegitimidade de um determinado poder constituinte. 

Provar-lhe a legitimidade será difícil. Assim, a legitimidade, compreendida como juridicidade 

do poder, se verifica a posteriori, ou seja, a partir da instauração dos poderes constituídos. É 

necessário que a devolução das competências, e seu exercício, se faça de acordo com regras 

jurídicas. Será legitimo, embora não seja justo, mesmo poder que se exerça em favor de 

grupos particulares, e não atendendo aos interesses gerais da comunidade política. A medida 
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da sua maior ou menor legitimidade está na observância dos requisitos que permitam verificar 

se existe ordem jurídica, ou mero exercício de poder fático. 

 

Afirma PONTES DE MIRANDA que as alusões à adesão da comunidade ao órgão que faz a 

regra jurídica é supérflua para a definição do Direito: diz respeito ao conteúdo especial de 

outra regra jurídica, e está, portanto, contida na definição (“Comentários à Constituição de 

1967”, 2.ª ed. P 32). 

 

E acrescenta: 

 

“Não se torna menos dura a arbitrariedade se parte não de um, mas de alguns. Não seria 

menor, se da maioria partisse, porque não deriva da origem numérica ou subjetiva o elemento 

despótico das normas impostas, e sim do desvalor objetivo da própria regra. Donde se conclui 

que pode ser mínimo o fator autoritário na lei do rei e enorme no decreto republicano: se o 

preceito não se induz das relações sociais, mediata ou imediatamente, é que com ele se 

pretende forçar a atividade dos homens” (“Sistema de Ciência Positiva do Direito”, v. 4, p. 

161). 

 

8. Quando a competência que se usurpa é a competência legislativa ordinária, a 

usurpação manifesta-se claramente na infração à regra constitucional. A identificação torna-se 

mais difícil quando se usurpa a competência constituinte. Em tal caso, a prova se fará mais 

facilmente pelos desdobramentos do ato usurpativo. Porque o poder ou busca a legitimação 

pela subordinação a regras jurídicas, ou procura sua perpetuação pela força, instaurando, com 

o povo, a relação entre soberano e súdito. Nesse caso, é suprimida – com maior ou menor 

graduação – aquela faixa de liberdade dentro da qual se permitem as manifestações de 

inconformidade com a norma positiva. Como as regras de competência não se dirigem 

diretamente aos particulares, a faixa de liberdade, em grande parte do Direito Público, 

corresponde basicamente à possibilidade de questionamento da norma, ou seja, à 

admissibilidade de opinião contrária à da norma, e de sua manifestação. A liberdade de 

opinião – de que são corolários o direito de oposição, o direito de contestação, a 

desobediência civil – é o limiar da liberdade pública, além do qual só existe o arbítrio, mais ou 

menos disfarçado. É requisito mínimo de legitimidade.  

 

9. Concluindo: o Estado é um, entre vários círculos sociais. Os círculos sociais se 

institucionalizam segundo regras jurídicas, que, portanto, precedem sua existência. Há Direito 

antes e acima do Estado. 

 

Acima das regras jurídicas só há outras regras jurídicas. As regras jurídicas se relacionam 

hierarquicamente: regras dos círculos sociais menores, regras das comunidades políticas, 

regras jurídicas estatais, regras jurídicas supra-estatais. As regras da Religião, da Moral, da 

Economia, estão não acima, mas ao lado das regras jurídicas. No momento em que são 
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invocadas para que tenham incidência independentemente da adesão do seu destinatário, elas 

se juridicizam. 

 

O termo justiça, antes de ser um substantivo, é um adjetivo. Há regra justa; ato justo. Justa 

é a regra adequada à situação jurídica. Ato justo, nesse sentido, é o ato segundo a regra 

jurídica. Deve-se admitir a hipótese de existência de regras injustas, ou seja, que não 

compõem adequadamente a relação jurídica. Essas regras atendem à finalidade do Direito, 

que é a paz, mas não ao seu ideal, que é a justiça, considerada, no dizer de PONTES DE 

MIRANDA, como aquilo a que os homens podem aspirar, para serem felizes. No seu entender, 

a justiça, nesse segundo sentido, é conceito supra-jurídico, porque supra-social, conceito por 

sobre ordens sociais do passado, do presente e do futuro. 

 

A busca desse ideal é tarefa que incumbe, em grande parte, à técnica jurídica. A 

descoberta da supremacia das regras constitucionais sobre as leis ordinárias foi conquista 

dessa técnica. Outras virão. 

 

As Constituições do século XX, diz PONTES DE MIRANDA, devem ser explícitas: 

 

“O poder estatal pertence ao povo. Qualquer usurpação dele, ainda que sobrevenha 

reconhecimento por outros Estados, ou eleições que não sejam para Assembléia Constituinte 

de poderes ilimitados, é juridicamente inexistente, dependendo da Assembléia Constituinte 

superveniente a convalidação dos atos praticados” (“Comentários à Constituição de 1967”, 2.ª 

ed., v. I, p. 202). 
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