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1. O DIREITO NO MUNDO DAS MERCADORIAS

“Do mesmo modo que a riqueza da sociedade capitalista assume a forma de 
uma enorme coleção de mercadorias, também a sociedade se apresenta como uma 
cadeia ininterrupta de relações jurídicas.”1 É desse modo que Pachukanis nos intro-
duz no mundo da misti�cação jurídica, lembrando-nos, simultaneamente, de que 
o direito, se é ideologia e fetiche, também é real. “O Estado não é apenas uma 
forma ideológica, ele é, ao mesmo tempo, uma forma de ser social. O caráter ideo-
lógico de um conceito não elimina aquelas relações reais e materiais que este expri-
me.”2 Ora, “seria possível entender o direito como uma relação social, naquele mesmo 
sentido que Marx usou ao chamar o capital de relação social? ”3

Relação social, mundo das relações sociais, mundo das mercadorias. Estamos in-
teiramente no terreno de Marx. Na primeira sessão do Livro I de O capital, quando 
ainda analisa a fenomenologia do valor de troca, ele já a�rma: no atual regime, a troca 
pressupõe protagonistas que “têm [...] de se reconhecer mutuamente como proprietá-
rios privados. Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, seja ela legalmente desen-
volvida ou não, é uma relação volitiva, na qual se re�ete a relação econômica. O 
conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria relação econômica”4. Este 

* Traduzido por Patricia Peterle e Andrea Santurbano do original em italiano “Rileggendo Pašukanis: 
note di discussione”, Critica del Diritto, n. 1, 1974, p. 90-119. (N. E.)

1 Ver, neste volume, p. 97.
2 Ver, neste volume, p. 89.
3 Ver, neste volume, p. 88; grifos do original.
4 K. Marx, O capital: crítica da economia política, Livro I: O processo de produção do capital (trad. 

Rubens Enderle, São Paulo, Boitempo, 2013), p. 159.
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– interno e material – é o nexo entre vontade jurídica e seu conteúdo econômico. 
“Aqui, as pessoas existem umas para as outras apenas como representantes da merca-
doria e, por conseguinte, como possuidoras de mercadorias.”5 Já os idealistas atribuem 
uma realidade autônoma a essa relação. Vejamos o caso de Proudhon. Segundo Marx:

[ele] cria seu ideal de justiça, a justice éternelle [justiça eterna], a partir das relações jurídi-
cas correspondentes à produção de mercadorias, por meio do que, diga-se de passagem, 
também é fornecida a prova, consoladora para todos os filisteus, de que a forma da pro-
dução de mercadorias é tão eterna quanto a justiça. Então, em direção inversa, ele procura 
modelar de acordo com esse ideal a produção real de mercadorias e o direito real que a 
ela corresponde. O que se pensaria de um químico que, em vez de estudar as leis reais 
do metabolismo e de resolver determinadas tarefas com base nesse estudo, pretendesse 
modelar o metabolismo por meio das “ideias eternas” da “naturalité” [naturalidade] e 
da “affinité ” [afinidade]? Por acaso se sabe mais sobre um agiota quando se diz que ele 
contraria a “justice éternelle”, a “équité éternelle” [equidade eterna], a “mutualité éternelle” 
[mutualidade eterna] e outras “vérités éternelles” [verdades eternas] do que os padres da 
Igreja o sabiam quando diziam que ele contradiz a  “grâce éternelle” [graça eterna], a “foi 
éternelle” [fé eterna] e a “volonté éternelle de Dieu” [vontade eterna de Deus]?6 

Dito isso, o projeto de pesquisa de Marx se esclarece por inteiro: “Na sequência 
de nosso desenvolvimento, veremos que as máscaras econômicas das pessoas não 
passam de personi�cações das relações econômicas, como suporte [Träger] das 
quais elas se defrontam umas com as outras”7.

A forma, porém, não é somente uma referência à materialidade do conteúdo da 
troca, em geral permutabilidade das mercadorias; ela é, ao mesmo tempo, misti�-
cação do comando capitalista sobre a permutabilidade das mercadorias.

De fato, na forma da permutabilidade direta e universal não se vê de modo algum que 
ela seja uma forma antitética de mercadoria, tão inseparável da forma da permutabilida-
de não imediata quanto a positividade de um polo magnético é inseparável da negativi-
dade do outro. Por essa razão, pode-se imaginar ser possível imprimir simultaneamente 
em todas as mercadorias o selo da permutabilidade direta, do mesmo modo como se 
pode imaginar ser possível transformar todos os católicos em papas. O pequeno-bur-
guês, que vislumbra na produção de mercadorias o nec plus ultra [limite inultrapassável] 
da liberdade humana e da independência individual, desejaria naturalmente se ver livre 
dos abusos vinculados a essa forma, especialmente da permutabilidade não imediata das 
mercadorias. O retrato dessa utopia filisteia constitui o socialismo de Proudhon [...].9

5 Ibidem, p. 159-60.
6 Ibidem, p. 159-60, nota 38.
7 Ibidem, p. 160.
8 Ibidem, p. 144, nota 24.
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A forma-mercadoria é, portanto, essencialmente antagônica: “Vimos que o 
processo de troca das mercadorias inclui relações contraditórias e mutuamente ex-
cludentes. O desenvolvimento da mercadoria não elimina essas contradições,  
porém cria a forma em que elas podem se mover”10.

O raciocínio marxiano se conclui somente quando a contradição essencial da 
forma-mercadoria consegue se realizar na forma mercantilizada do trabalho, na 
força de trabalho. Aqui, a forma-mercadoria se revela completamente, e revela 
completamente a função da própria contradição.

[A] lei da propriedade privada, fundada na produção e na circulação de mercadorias, 
transforma-se, obedecendo a sua dialética própria, interna e inevitável, em seu direto 
oposto. A troca de equivalentes, que aparecia como a operação original, torceu-se ao 
ponto de que agora a troca se efetiva apenas na aparência, pois, em primeiro lugar,  
a própria parte do capital trocada por força de trabalho não é mais do que uma parte do 
produto do trabalho alheio, apropriado sem equivalente; em segundo lugar, seu produ-
tor, o trabalhador, não só tem de repô-la, como tem de fazê-lo com um novo excedente. 
A relação de troca entre o capitalista e o trabalhador se converte, assim, em mera apa-
rência pertencente ao processo de circulação, numa mera forma, estranha ao próprio 
conteúdo e que apenas o mistifica. A contínua compra e venda da força de trabalho é a 
forma. O conteúdo está no fato de que o capitalista troca continuamente uma parte do 
trabalho alheio já objetivado, do qual ele não cessa de se apropriar sem equivalente, por 
uma quantidade maior de trabalho vivo alheio.11

A abstração “mercadoria” concretiza assim seu conteúdo antinômico e a análise 
atinge seu centro fundamental: a determinação do tecido da exploração e das con-
dições da luta de classes:

Originalmente, o direito de propriedade apareceu diante de nós como fundado no 
próprio trabalho. [...] Agora, ao contrário, a propriedade aparece do lado do capitalista, 
como direito a apropriar-se de trabalho alheio não pago ou de seu produto; do lado 
do trabalhador, como impossibilidade de apropriar-se de seu próprio produto. A cisão 
entre propriedade e trabalho torna-se consequência necessária de uma lei que, aparen-
temente, tinha origem na identidade de ambos.12

Na forma da mercadoria e do direito, portanto no mundo das mercadorias, 
organização da força de trabalho e comando da exploração da força de trabalho 
convivem necessariamente. O antagonismo da forma é, antes de tudo, essa convi-

9 Ibidem, p. 178.
10 Ibidem, p. 659.
11 Idem.
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vência – que gostaria de se apresentar como misti�cação da exploração e negação 
da luta de classes. Mas o jovem Marx, percorrendo novamente a relação, vê não só 
o antagonismo da forma, mas seu desenvolvimento antagonístico:

A relação [Verhältnis] da propriedade privada contém latente em si a relação da pro-
priedade privada como trabalho, assim como a relação dela mesma como capital e a 
conexão [Beziehung] destas duas expressões uma com a outra. [Por um lado, trata-se d]
a produção da atividade humana enquanto trabalho, ou seja, enquanto uma [atividade] 
totalmente estranha a si, ao homem e à natureza e, por conseguinte, a consciência e a 
manifestação de vida [Lebensäusserung] também [como] atividade estranha; a existência 
abstrata do homem como um puro homem que trabalha e que, por isso, pode preci-
pitar-se diariamente de sua pleno nada no nada absoluto e, portanto, na sua efetiva 
[wirkliche] não existência. Por outro, [trata-se d]a produção do objeto da atividade hu-
mana como capital, no qual toda determinidade natural e social do objeto está extinta, 
[em que] a propriedade privada perdeu sua qualidade natural e social (ou seja, perdeu 
todas as ilusões políticas e gregárias, sem se mesclar com relação aparentemente humana 
nenhuma) [...]. Esta oposição [Gegensatz], levada ao seu extremo é necessariamente o 
auge, a culminância e o declínio de toda a relação.13

O antagonismo dissimulado pela forma é o motor ativo da extinção da própria 
forma, e a luta operária destruirá a forma na medida em que ela mesma se desen-
volve como momento de um antagonismo necessário. Esse processo não é um 
processo inde�nido: veri�ca-se no andamento da luta de classes; a ilusão jurídica é 
atacada diretamente na própria medida em que cresce a luta comunista e, nesse 
caso, é muito diretamente desmisti�cada. Marx acrescenta sarcasticamente: “Lin-
guet demoliu numa frase o ilusório Esprit des Lois, de Montesquieu: ‘L’esprit des lois, 
c’est la propriété  ’ [O espírito das leis é a propriedade]”14.

Uma incitação de Pachukanis nos permitiu seguir o conceito de forma jurídica 
em Marx: ela nasce do valor de troca, bem no centro do mundo das mercadorias, 
cobre seus conteúdos apropriativos, obtém da forma-mercadoria em geral sua �gura 
antinômica especí�ca – entre organização e comando, organização da e para a explo-
ração – e, enquanto tenta o controle desse antagonismo, submete-se à tendência de 
sua própria destruição. A incitação funcionou corretamente: Pachukanis foi um dos 
primeiros15 (e, infelizmente, um dos últimos teóricos marxistas do direito) a captar o 

12 Idem, Manuscritos econômico-�losó�cos (trad. Jesus Ranieri, São Paulo, Boitempo, 2004), p. 93. 
Mas ver em F. Engels, “Lineamenti di una critica dell’economia politica del 1844”, em Scritti 
(trad. Ettore Ciccotti, Roma, Mangini, 1899), p. 28-51.

13 K. Marx, O capital, Livro I, cit., p. 692, nota 73.
14 Ele o reivindica com justiça, contra a polêmica de Stutchka, sobretudo no prefácio à segunda 

edição de Teoria geral do direito e marxismo. Ver, neste volume, p. 59-66.
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ponto de vista marxiano pelo qual, para além da contraposição abstrata e escolástica 
entre estrutura e superestrutura, o direito é dialeticamente considerado forma do 
processo real da troca, face do valor de troca. Antes dele, só um observador atento, 
mas externo ao marxismo como Emil Lask e a tumultuada, mas parcial pesquisa de 
György Lukács haviam insistido nesse ponto16. Mas a análise de Pachukanis sobre a 
forma jurídica é tão radical quanto a de Marx? Ela é capaz de se desenvolver com a 
intensidade marxiana até alcançar na fenomenologia da forma a amplitude do anta-
gonismo e a força destrutiva que a luta de classes exerce sobre ele?

A posição dessas questões é legitimada pelo fato de uma série de intérpretes 
contemporâneos do pensamento jurídico de Pachukanis ter dado relevo aos êxitos 
realistas, ao invés de admitir o matiz fundamentalmente revolucionário de sua 
obra, ou melhor, ter tentado submetê-la a uma perspectiva revisionista e meramen-
te modernizante em relação às teorias vigentes do direito burguês, atribuindo-lhe 
uma versão sociológica e institucional17. É por isso que, aqui, queremos procurar 
medir o grau efetivo de participação de Pachukanis na teoria marxista do direito, 
avaliar até que ponto a consideração do direito no plano da estrutura e da forma 
pode sustentar o ponto de vista da revolução.

Ora, não há nenhuma dúvida de que a leitura revisionista de Pachukanis tem 
fundamento. Ele parte, de fato, da pesquisa do “especí�co” do direito – busca que 
repete uma longa tradição e, em particular, retoma um problema enfatizado no 
neokantismo jurídico:

se as definições abstratas da forma jurídica não indicam apenas processos ideológicos ou 
psicológicos conhecidos, e sim a essência do conceito que exprime uma relação social 
objetiva, então em que sentido falamos que o direito regulamenta as relações sociais? 
Não estaríamos, portanto, dizendo com isso que as relações sociais se regulamentam 
por si mesmas? Ou, quando falamos que esta ou aquela relação social assume a forma 
jurídica, não deveríamos denotar uma simples tautologia, o direito assume a forma do 
direito?18

15 Ver Emil Lask, “Rechtsphilosophie” (1905), em Gesammelte Schriften (Tubinga, Mohr, 1923),  
v. 1, p. 275-332; G. Lukács, História e consciência de classe (trad. Rodnei Nascimento, São Paulo, 
Martins fontes, 2003). Sobre esses antecedentes, ver K. Korsch, “En guise d’introduction” (1930), 
em Evguiéni B. Pachukanis, La théorie générale du droit et le marxisme (Paris, Études et Documen-
tation Internationales, 1970), p. 12 [ver, nas p. 121-2 deste volume, um trecho do referido texto 
de Karl Korsch. – N. E.].

16 Ver Umberto Cerroni, Introduzione a teorie sovietiche del diritto, em particular p. xxxiii; Riccardo 
Guastini, “La ‘teoria generale del diritto’ in URSS”, em Giovanni Tarello (org.), Materiali per una 
storia della cultura giuridica (Bolonha, Il Mulino, 1971), em particular p. 392-400 e 401-8.

17 Ver, neste volume, p. 91.
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A resposta é que “nos desvencilharemos dessa contradição aparente se, por meio 
da análise das de�nições fundamentais do direito, lograrmos demonstrar que ele se 
apresenta como a forma misti�cada de uma relação social bem especí�ca”19. Isto é, 
“a regulamentação das relações sociais em determinadas condições assume um cará-
ter jurídico”20. Quais são essas condições? Na esteira de Gumplowicz, Pachukanis 
acredita que “o núcleo mais consolidado do universo jurídico [...] repousa precisa-
mente sobre o domínio das relações de direito privado”21.

Uma das premissas fundamentais da regulamentação jurídica é, portanto, o antagonis-
mo dos interesses privados. Isso é, ao mesmo tempo, uma premissa lógica da forma jurí-
dica e uma causa real do desenvolvimento da superestrutura jurídica. O comportamen-
to das pessoas pode ser regulado pelas mais diferentes regras, mas o momento jurídico 
dessa regulamentação começa onde têm início as diferenças e oposições de interesses.22

O que é especí�co da relação jurídica deve ser buscado, então, na “relação social 
sui generis da qual a forma do direito é re�exo inevitável”, isto é, na “relação entre 
os proprietários de mercadorias”23.

Daqui até a de�nição de uma gênese privatista e institucional do ordenamento 
jurídico o caminho é curto: às vezes parece seguir trechos e fragmentos do primeiro 
Croce ou Santi Romano sobre o “direito dos privados”! Mas sigamos Pachukanis:

o caminho que vai das relações de produção até as relações jurídicas, ou relações de 
propriedade, é mais curto do que aquele percorrido pela assim chamada jurisprudência 
positivista, que não pode passar sem um elo entre o poder do Estado e sua norma. O 
homem que produz em sociedade é o pressuposto do qual parte a teoria econômica. 
Desse pressuposto fundamental deve partir a teoria geral do direito, já que ela lida com 
definições fundamentais.24

A tese esboçada é reproposta agora do ponto de vista histórico e dinâmico: a 
gênese privatista do direito se enriquece na perspectiva processual, onde reside a 
controvérsia que pouco a pouco aperfeiçoa e determina as �guras da superestrutura 
jurídica. “Eu não apenas apontei que a gênese da forma jurídica deve ser procurada 
nas relações de troca, mas também destaquei o momento que, segundo meu ponto 

18 Ver, neste volume, p. 92.
19 Ver, neste volume, p. 92.
20 Ver, neste volume, p. 93.
21 Ver, neste volume, p. 94.
22 Ver, neste volume, p. 95.
23 Ver, neste volume, p. 95.
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de vista, representa a mais completa realização da forma jurídica, a saber, o tribunal 
e o processo judicial.”25 E sobre esses pressupostos se reforça e se repete um outro 
elemento da concepção institucional, privatista e sociológica do direito: a polêmica 
contra o estadismo normativo. “O poder estatal confere clareza e estabilidade à 
estrutura jurídica, mas não cria os seus pressupostos, os quais estão arraigados nas 
relações materiais, ou seja, de produção.”26 E ainda:

É bastante óbvio que a lógica dos conceitos jurídicos corresponde à lógica das relações 
sociais da sociedade de produção mercantil, e é precisamente nelas, nessas relações, e 
não nas resoluções das autoridades, que vale a pena procurar as raízes do sistema do 
direito privado. Contudo, a lógica das relações de poder e submissão cabe apenas em 
parte no sistema dos conceitos jurídicos. Por isso, o conceito jurídico de Estado nunca 
poderá ser uma teoria, mas permanecerá sempre como uma deformação ideológica dos 
fatos.27

Já temos matéria su�ciente para fundamentar uma interpretação revisionista do 
pensamento de Pachukanis. Se, para dizer com Kelsen, em Pachukanis “todo o 
direito é direito privado”, se “o direito público é mera ideologia dos juristas bur-
gueses”28, se a gênese do ordenamento jurídico é retilínea e institucional, então a 
copresença antagonista e dialética de funções de organização e comando para a 
exploração que constitui a característica fundamental da concepção marxiana de 
direito parece �car de lado. A determinação estrutural do direito se torna necessa-
riamente genérica, na medida em que exclui, em sua base, não a troca em geral, 
mas a troca especí�ca entre mercadoria, força de trabalho e capital, sobre a qual se 
funda o próprio processo capitalista e a existência social desse modo de produção. 
E esse caráter genérico logo se torna unilateralidade, na medida em que a falta do 
conceito cientí�co de troca e exploração tolhe a pesquisa da capacidade de deter-
minar o nexo entre troca no mundo das mercadorias e capital global – autoridade, 
comando do Estado. Assim, o privado é exaltado numa radicalidade de funções de 
fundação do ordenamento jurídico que é puramente ilusória. O revisionismo capta 
esses elementos e, a partir deles, desenvolve uma leitura de Pachukanis que é dada 
cienti�camente como produtiva e, o que é pior, como autenticamente marxiana. 
Ao passo que, se essa fosse realmente a concepção exclusiva de Pachukanis, estaría-
mos diante de uma concepção radical da �loso�a da ação jurídica, da actio como 
momento teleológico da formação do ordenamento, tal como se sustentava sobre-

24 Ver, neste volume, p. 64.
25 Ver, neste volume, p. 104.
26 Ver, neste volume, p. 106.
27 H. Kelsen, La teoria comunista del diritto (Roma, Comunità, 1956), p. 146 e 148.
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tudo na tradição dos romanistas – aqui, oportunamente atualizada29. Mas, em Pa-
chukanis, só há isso?

Na realidade, ao lado e dialeticamente articulada a essa tendência, Pachukanis 
desenvolve uma abordagem altamente correta e e�caz: em última análise, o quadro 
global de seu pensamento acabará irredutivelmente oposto ao desejado pelo revi-
sionismo. Aquelas categorias – sujeito, contrato, propriedade, processo – que pare-
ciam dar-se na continuidade de um processo formativo e institucionalizador dão-se 
aqui, ao contrário, como contraditórias e descontínuas, recompostas somente pela 
dialética do capital. O “geral” capitalista não se constitui no ritmo ascendente da 
relação “pretensamente subjetiva/mercado (controvérsia)/instituição”, mas desen-
rola-se em suas articulações de exploração e misti�cação da exploração.

Tomemos uma categoria fundamental: a do sujeito jurídico. Agora, a análise da 
forma do sujeito deve se dar – como em Marx – diretamente pela forma de merca-
doria; já que a mercadoria é a forma em que se estabiliza a produção capitalista, o 
sujeito é construído em sua abstração e formalidade pelo desenvolvimento capita-
lista. “Por isso, ao mesmo tempo que um produto do trabalho adquire propriedade 
de mercadoria e se torna o portador de um valor, o homem adquire um valor de 
sujeito de direito e se torna portador de direitos. [...] O fetichismo da mercadoria 
se completa com o fetichismo jurídico.”30 É o todo da sociedade capitalista que 
pre�gura e forma as próprias componentes.

Assim, em um dado estágio de desenvolvimento, as relações entre as pessoas no pro-
cesso de produção adquirem uma forma duplamente enigmática. Elas, por um lado, 
surgem como relações entre coisas, que são ao mesmo tempo mercadorias e, por outro, 
como relações de vontade entre unidades independentes e iguais umas perante as ou-
tras, como as que se dão entre sujeitos de direitos. Ao lado da propriedade mística do 
valor aparece algo não menos enigmático: o direito. Ao mesmo tempo, a relação unitá-
ria e total adquire dois aspectos abstratos fundamentais: o econômico e o jurídico. [...] 
Devido ao crescimento das forças sociais reguladoras, o sujeito perde sua tangibilidade 
material. Sua energia pessoal é substituída pela potência da organização social, ou seja, 
de classe, que atinge sua mais alta expressão no Estado. Aqui, o poder estatal impessoal 
e abstrato, agindo no espaço e no tempo com continuidade e regularidade ideais, cor-
responde ao sujeito impessoal e abstrato, do qual é o reflexo.31

28 Atualizada em relação às clássicas concepções de Ihering e Winscheid. Um ponto de vista análogo 
está em Emil Lask, não tanto na sua Rechtsphilosophie, mas sim em Fichtes Idealismus und die  
Geschichte (Ges. Scghr., v. 1, p. 1-274).

29 Ver, neste volume, p. 120 e 124.
30 Ver, neste volume, p. 124.
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A forma do sujeito é, portanto, necessariamente antinômica: em sua abstração 
ela tenta encerrar pretensão e norma, propriedade e mercado, luta pelo direito e 
desenvolvimento capitalista. Sujeito e Estado se tornam, aqui, os termos extremos 
da total permutabilidade das componentes da sociedade capitalista, cuja unidade é 
por isso mesma contraditória e liminarmente antagonista. O processo de constitui-
ção das categorias jurídicas perde, então, sua “naturalidade” para se tornar forma da 
misti�cação capitalista da circulação e da reprodução do capital, como extensão e 
aprofundamento da exploração.

Obviamente, nestas páginas também registramos, às vezes, uma espécie de 
achatamento das categorias jurídicas e da forma do direito no terreno da troca 
mercantil simples – como se a regulamentação jurídica da sociedade capitalista 
tratasse justamente disso. Para dizê-lo nos termos usados por Sweezy com outro 
propósito, às vezes parece que Pachukanis tem uma concepção da troca mais  
smithiana que marxiana, na medida em que parece ligar muito estreitamente o 
principal fenômeno técnico da vida econômica, a divisão do trabalho, isto é, a su-
bordinação autoritária, à troca pura e simples, ao passo que em Marx a produção 
capitalista das mercadorias e sua base de exploração é que determinam essa quali-
dade da troca32. Além disso, não há dúvida de que, em algumas passagens, aqui 
também a centralidade da troca entre força de trabalho e capital, chave fundamen-
tal de toda articulação autoritária, é desvalorizada. Contudo, Karl Korsch não cap-
ta o sinal, mas deforma substancialmente o sentido das coisas quando denuncia 
“uma supervalorização extremamente estranha, em um marxista, da circulação, 
que Pachukanis não concebe[ria] somente como uma razão determinante da ideo-
logia tradicional da propriedade, mas como o único fundamento econômico da 
atual propriedade”33. Deforma o pensamento de Pachukanis porque, aqui, além 
das ambiguidades, o que já se sobressai de�nitivamente é a quali�cação marxiana 
do quadro global. Polemizando com Renner-Karner34, Pachukanis exprime, expli-
citamente, a radicalidade da tese marxiana: a formação completa do mercado capi-
talista determina um salto de qualidade na forma jurídica e, aqui, não se dá mais 
continuidade conceitual ou de função das categorias jurídicas. Entre “apropriação 
privada” para o uso e “apropriação” para a troca capitalista há uma diferença abso-
luta. É o todo que quali�ca as partes, o fenômeno da troca vive agora dentro da 

31 Paul Marlor Swwezy, La teoria dello sviluppo capitalístico (Turim, Einaudi, 1951), p. 45-8. [ed. 
bras.: Teoria do desenvolvimento capitalista: princípios de economia política marxista, trad. Waltensir 
Dutra, São Paulo, Abril Cultural, 1983].

32 K. Korsch, “En guise d’introduction”, cit., p. 21.
33 Ver, neste volume, p. 73-4. Referimo-nos a Die soziale Funktion des Rechts, de K. Renner, que foi 

publicado pela primeira vez em 1904, sob o pseudônimo de Karner. Uma segunda edição, com-
pletamente modi�cada, data de 1929.
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dinâmica da exploração e dela não pode ser separado, a mesma eventual gênese 
privatista do direito é completamente absorvida e trans�gurada na totalidade do 
projeto capitalista da exploração.

Isso é justamente o que vale para responder às perguntas iniciais sobre a radi-
calidade da tese marxista de Pachukanis. Aqui, toda a estrutura do capital se 
torna central e é constituída sobre a exploração, na contemporaneidade e na co-
presença de organização e comando para a exploração, da sociedade civil e do 
Estado. Nesse ponto, a crítica mostra e revive a especi�cidade autoritária da rela-
ção jurídica. Não a vê como ilusão realista da sociedade contra o Estado, mas a 
compreende de modo materialista como forma da compenetração de sociedade e 
Estado. A luta de classes poderá percorrer esse caminho, não em nome da socie-
dade em direção ao Estado, mas diretamente como luta de classes dos explora-
dos, contra o Estado para destruir a sociedade do capital. As contradições do 
institucionalismo se resolvem quando, como em Marx, ao direito, forma da mer-
cadoria, é atribuída a qualidade geral do mundo das mercadorias, o fetichismo, e 
ao mesmo tempo esse enigma é revelado, e a realidade do antagonismo que  
esconde é oferecida à luta operária. Do institucionalismo jurídico, da gênese 
privatista do direito só resta a emblemática referência a uma série de relações 
identi�cáveis, mas insolúveis no plano do direito. E aqui, portanto, é dada ao 
marxismo revolucionário a primeira possibilidade de recuperar a leitura da obra 
de Pachukanis, desse “torso”, às vezes ambíguo e incompleto, mas a�nal prepo-
tentemente construtivo do ponto de vista operário.

2. O DIREITO NO PROCESSO DO MAIS-VALOR

Portanto:

[uma] crítica à jurisprudência burguesa, do ponto de vista do socialismo científico, deve 
tomar como modelo a crítica à economia política burguesa, como o fez Marx. Para isso, 
ela deve, antes de tudo, adentrar no território do inimigo, ou seja, não deve deixar de 
lado as generalizações e as abstrações que foram trabalhadas pelos juristas burgueses e 
que se originam de uma necessidade de sua própria época e de sua própria classe, mas, 
ao expor a análise dessas categorias abstratas, revelar seu verdadeiro significado, em 
outras palavras, demonstrar as condições históricas da forma jurídica.35

Mas, como vimos, isso não basta. Como a economia política, também a “teoria 
do direito opera com abstrações não menos ‘arti�ciais’”, embora “por trás dessas 

34 Ver, neste volume, p. 80.
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abstrações se escondam forças sociais absolutamente reais”, e o resultado é que 
“direito como forma é imperceptível fora de suas de�nições imediatas. Ele não 
existe senão em opostos”36. Mas isso também não basta. Se “só a sociedade burguesa 
capitalista cria todas as condições necessárias para que o momento jurídico alcance 
plena determinação nas relações sociais”37, como se desenvolvem as contradições, 
reguladas pelo direito e produtoras de direito, no processo que vê o completar-se 
da forma jurídica e o realizar-se máximo de sua especi�cidade?

Ora, a superação das di�culdades iniciais encontradas no pensamento de Pa-
chukanis e a possibilidade de usar o quadro teórico na análise do presente, depende 
da resposta a essa questão. É, aqui, com efeito, que, além das ambiguidades regis-
tradas, o conceito de direito não se liga simplesmente ao mundo das mercadorias, 
mas à lei do valor, a seu funcionamento, tendência e êxitos. Ao aprofundar a rela-
ção entre contradições e tendência, a ciência marxista se torna uma ciência prática 
explosiva.

Uma parte substancial do discurso de Pachukanis é metodológica. O primei-
ro capítulo de sua Teoria geral (“Métodos de construção do concreto nas ciências 
abstratas”)38 é uma ótima leitura e reelaboração da Introdução à crítica da econo-
mia política de Marx*. Os três conceitos fundamentais retomados são: a abstra-
ção determinada da totalidade, o princípio da determinação dialética e, �nal-
mente, o princípio de tendência. Tais conceitos “são inteiramente aplicáveis à 
teoria geral do direito. Também nesse caso, a totalidade concreta – sociedade, 
população, Estado – deve ser o resultado e o estágio �nal de nossa pesquisa, mas 
não o seu ponto de partida”38. Isso é possível pelo fato de que nas ciências sociais, 
diferentemente das ciências naturais, como “pendant à história do conceito [de 
valor], [este] é parte constituinte da história das doutrinas econômicas, [conse-
quentemente] teremos a história real do valor, ou seja, o desenvolvimento das 
relações humanas que, progressivamente, �zeram desse conceito uma realidade 
histórica”39. O “desenvolvimento dos conceitos corresponde ao processo históri-
co dialético real”40.

35 Ver, neste volume, p. 75.
36 Ver, neste volume, p. 75.
37 Ver, neste volume, p. 81 e seg. Ver Riccardo Guastini, “La ‘teoria generale del diritto’ in URSS’, cit.,  

p. 379-92.
* K. Marx, “Introdução”, em Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858 – Esboços da crítica 

da economia política (trad. Mario Duayer et al., São Paulo, São Paulo/Rio de Janeiro, Boitempo/
Editora da UFRJ, 2011), p. 37-64. (N. E.)

38 Ver, neste volume, p. 82.
39 Ver, neste volume, p. 82.
40 Ver, neste volume, p. 83.
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Do mesmo modo, o direito, considerado em suas determinações gerais, o direito como 
uma forma, não existe somente na cabeça e nas teorias dos juristas especialistas. Ele tem, 
paralelamente, uma história real, que se desenvolve não como um sistema de ideias, mas 
como um sistema específico de relações, no qual as pessoas entram não porque o esco-
lheram conscientemente, mas porque foram compelidas pelas condições de produção. 
O homem se transforma em sujeito de direito por força daquela mesma necessidade 
em virtude da qual o produto natural se transforma em uma mercadoria dotada da 
enigmática qualidade do valor.41

Se tudo isso é verdade,

podemos alcançar uma determinação clara e acabada apenas se tomarmos como base a 
análise da forma do direito completamente desenvolvida, que oferece uma interpreta-
ção tanto das formas que lhe precederam quanto de sua forma embrionária. 
Apenas nesse caso conceberemos o direito não como um acessório de uma sociedade 
humana abstrata, mas como uma categoria histórica que corresponde a um ambiente 
social definido, construído pela contradição de interesses privados.42

A dialética do processo histórico conduz o direito àquele estado superior de 
desenvolvimento, a partir do qual pode ser visto o processo inteiro.

Ora, é nessa materialidade do desenvolvimento tendencial que é necessário nos 
determos. O direito, como forma autoritária da relação social de exploração, deve 
mostrar na tendência seu embrião, assim como no embrião podia ser distinguida a 
tendência. Em seu movimento, é “uma abstração in actu”43, mas a ciência desvela 
sua materialidade. Qual é, então, o sentido do movimento?

O desejo de conferir à ideia de regulamentação externa o momento lógico fundamental 
do direito nos leva a identificar o direito como uma ordem social autoritariamente 
estabelecida. Essa corrente do pensamento jurídico reflete com fidelidade o espírito de 
uma época em que a ideologia de Manchester e a livre concorrência foram substituídas 
pelos grandes monopólios capitalistas e pela política imperialista.44

Nessa situação, a contraposição entre privado e público, entre organização dos 
interesses e comando capitalista, que é também “a característica mais distintiva da 
forma jurídica como tal”, aumenta “tanto do ponto de vista lógico quanto do pon-

41 Ver, neste volume, p. 83.
42 Ver, neste volume, p. 86.
43 K. Marx, O capital: crítica da economia política, Livro II: O processo de circulação do capital (trad. 

Rubens Enderle, São Paulo, Boitempo, 2014), p. 184.
44 Ver, neste volume, p. 110.
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to de vista histórico”45. A tendência do desenvolvimento capitalista e de sua forma 
jurídica está na exacerbação da contradição que o direito, embrionariamente, con-
trola e misti�ca. Na tendência realizada, revela-se a gênese misti�cada do direito.

Pachukanis, porém, não consegue manter esse nível da análise. A correção 
marxiana da proposta metodológica toca a abordagem do real nessa altura da pre-
visão, mas muito de leve. O per�l da análise é decepcionante. Se a tendência é 
aquela de�nida, como conciliá-la com a recusa ao normativismo? Essa é uma 
pergunta que Pachukanis deve se colocar. E a resposta é um salto mortal no uto-
pismo: “Não seria difícil demonstrar que a ideia de obediência incondicional  
a uma autoridade externa normativamente constituída não tem nada a ver com a 
forma jurídica”46.

O direito público pode existir apenas como representação da forma jurídica privada 
na esfera da organização política ou ele deixará de ser direito. Qualquer tentativa de 
representar a função social como aquilo que ela é, ou seja, simplesmente como função 
social, e a norma como sendo simplesmente uma regra organizacional significa a morte 
da forma jurídica. Contudo, a condição real para essa superação da forma jurídica e da 
ideologia jurídica é um estado social livre e a própria contradição entre os interesses 
individuais e sociais.47

Pode até ser! Na verdade, a abordagem da tendência havia mostrado – em ter-
mos de aproximação, porém reais, como sempre acontece quando se trata de leis 
tendenciais48 – que o desenvolvimento capitalista tendia a dissociar, em seu mais 
alto estágio, organização e comando, poder e legitimação do poder. Decerto não 
será a mitologia privada desse formalismo de Pachukanis que mascarará a efetivida-
de do processo. Sem dúvida o processo tendencial se determina por aproximações 
e por meio das mais diversas interferências, mas é também verdade que, no �m, ele 
se mostra em termos exatamente opostos àqueles usados por Pachukanis. “Dessa 
maneira, o próprio conceito de direito público pode ser compreendido apenas em 
seu movimento, de um contínuo afastamento do direito privado, precipitando-se 
como seu oposto e em seguida voltando-se novamente a ele, como a um centro de 
gravidade.”49 Não, é o direito público que, no desenvolvimento, dá uma autonomia 
somente dialética ao privado!

45 Ver, neste volume, p. 114.
46 Ver, neste volume, p. 110.
47 Ver, neste volume, p. 112-3.
48 K. Marx, O capital: crítica da economia política, Livro III: O processo global da produção capitalista 

(trad. Rubens Enderle, São Paulo, Boitempo, no prelo).
49 Ver, neste volume, p. 114.
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Mesmo com esses limites, é precisamente no interior dessa temática tendencial 
que a obra de Pachukanis mais se aproxima e desenvolve a análise marxiana, apro-
xima-se no método e inova no conteúdo. Pois, de fato, Pachukanis mostra, em 
primeiro lugar, que a determinação da forma jurídica somente pode se dar, positiva 
ou negativamente, no movimento da tendência; em segundo lugar, apreende a 
tendência como resultado de funções antagonistas essenciais. Isso do ponto de vista 
do método. Do ponto de vista da substância – qualquer que seja a sua opção, ligada 
por outro lado, como veremos, aos limites contemporâneos do programa comunis-
ta soviético –, portanto do ponto de vista do conteúdo, o olhar de Pachukanis é 
dirigido, sobretudo, dirigido à determinação do comando como momento funda-
mental do desenvolvimento (ou da destruição) do direito, de todo modo, da ten-
dência jurídica capitalista no mais alto grau. Implicitamente, tal previsão comporta 
a compreensão, não mais metodológica, mas agora substancial, do nexo direito e 
mais-valor. Aquilo que havíamos encontrado no �m da análise do direito no mun-
do das mercadorias em forma estática, aqui se reapresenta em forma dinâmica, 
histórica. A análise do funcionamento da contradição se torna efetivamente uma 
tendência, isto é, história do processo de exploração e das forças de classe dentro 
desse processo. Somente desse ponto de vista, da tendência que se realiza, a totali-
dade de um fenômeno social, nesse caso o direito como especi�cidade, poderá ser 
efetivamente apreciada.

Esse também é o ponto de vista de Marx. Mas, para mostrá-lo, é necessário 
voltar ao ponto em que a de�nição do direito como forma de relação capitalista 
entre possuidores de mercadorias confronta-se com o tecido histórico da 
exploração.

O capital pressupõe o trabalho assalariado, o trabalho assalariado pressupõe o capital. 
Eles se condicionam reciprocamente [...]. O capital só pode se multiplicar trocando-se 
pela força de trabalho, somente assim se dá vida ao trabalho assalariado. A força de tra-
balho do assalariado só pode se trocar por capital, multiplicando o capital, fortalecendo 
o poder do qual é escrava.50

A passagem histórica é decisiva. Aqui, o direito como forma da relação capita-
lista entre possuidores de mercadorias retorna inteiro à forma da relação entre mer-
cadoria-trabalho e capital, a forma da relação de mais-valor. O direito é a forma da 
relação entre organização e comando para a exploração. E é somente quando o 
capital desenvolve essa relação até o �m (“A divisão do trabalho traz com ela, ne-
cessariamente, uma maior divisão do trabalho, a aplicação de máquinas uma maior 

50 K. Marx, Lavoro salariato e capitale (Roma, Riuniti, 1960), p. 52 [ed. bras.: Trabalho assalariado e 
capital, 2. ed., São Paulo, Expressão Popular, 2010]. 
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aplicação de máquinas, o trabalho em grande escala um trabalho em escala ainda 
maior”)51, é só nesse momento que o papel do direito se torna central. Direito 
como forma autoritária da relação social para a produção de mais-valor? E, em es-
pecial, de mais-valor relativo, na forma do modo de produção que pretende a 
eminência da organização para a exploração? Essa é uma primeira hipótese que se 
atribui à análise de Marx. A segunda é que, em Marx, o desenvolvimento capitalis-
ta conduz tendencialmente à leitura da simbiose entre organização do trabalho e 
comando sobre ela. Sem uma resposta positiva à primeira questão não se intervém 
na segunda hipótese. Comecemos com ordem, portanto. É somente essa série de 
relações que, ao se constituir, pode con�gurar a base de uma consideração dinâmi-
ca do direito à maneira de Pachukanis.

Ora, em O capital, o horizonte em que começa a se determinar o direito dos 
modernos é o que supera imediatamente o nível da acumulação primitiva. O par 
acumulação primitiva-violência não é o par economia-direito; um “livre mercado 
natural” ou um “estado civil natural”, atravessados pela violência da acumulação 
primitiva, não tem nada a ver com o direito: trata-se de embelezamentos utópicos 
da sociedade histórica.

Somente depois de a humanidade ter superado pelo trabalho suas primitivas condições 
de animalidade, depois, portanto, de seu próprio trabalho já estar socializado num certo 
grau, é que surgem as condições para que o mais-trabalho de um transforme-se em con-
dição de existência do outro. [...] A relação capitalista, de resto, nasce num terreno eco-
nômico que é o produto de um longo processo de desenvolvimento. A produtividade 
preexistente do trabalho, que lhe serve de fundamento, não é uma dádiva da natureza, 
mas o resultado de uma história que compreende milhares de séculos.52

Dito de outra forma, com esses pressupostos, estudando o entesouramento e a 
usura como passagens fundamentais da sociedade “natural” (da acumulação primi-
tiva) à sociedade do capital, Marx observa:

A diferença entre o capital portador de juros – na medida em que ele constitui um 
elemento essencial do modo de produção capitalista – e o capital usurário não está de 
modo nenhum na natureza ou no caráter desse capital em si, mas apenas nas condições 
modificadas sob as quais ele funciona e, portanto, também no caráter totalmente trans-
formado do mutuário, que se confronta com o prestamista de dinheiro.53

51 Ibidem, p. 68.
52 Idem, O capital, Livro I, cit., p. 580-1.
53 Idem, O capital, Livro III, cit., p. 662. Ver também O capital, Livro I, cit., p. 673.
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As “condições modi�cadas” de quem contrata, as “condições modi�cadas” da 
relação de capital: esse é o ponto. Um capital como aquele usurário, que possui “o 
modo de exploração do capital, mas sem seu modo de produção”54, não muda a 
relação social em termos essenciais. É preciso que a relação social se torne interna 
ao capital – e isso desde a primeira molécula, a fábrica – para que se possa falar de 
sociedade capitalista e, portanto, de direito como forma de troca capitalista entre 
possuidores de mercadorias na sociedade do capital. É preciso que o capital se apo-
dere de todas as condições da produtividade, que – em termos marxianos – passe 
de uma fase de produção de mais-valor absoluta a uma de produção de mais-valor 
relativo – esta, de fato, “revoluciona inteiramente os processos técnicos do trabalho 
e os agrupamentos sociais”55.

Ela [a produção de mais-valor relativo] supõe, portanto, um modo de produção especi-
ficamente capitalista, que, com seus próprios métodos, meios e condições, só surge e se 
desenvolve naturalmente sobre a base da subsunção formal do trabalho sob o capital. O 
lugar da subsunção formal do trabalho sob o capital é ocupado por sua subsunção real.56

É nesse ponto que a violência do comando se torna interna ao trabalho, a sua 
organização; é aqui que o direito adquire sua especi�cidade de forma de troca, por-
tanto, no caso da troca entre força de trabalho e capital, de forma de mais-valor.

Direito e processo do mais-valor. É, pois, sobretudo na dupla face do processo 
de desenvolvimento do mais-valor relativo, na articulação de organização e violên-
cia, de produção e comando, que se a�rma a forma do direito burguês, em sua 
inteireza. “O capital [...] não é apenas o comando sobre o trabalho, como diz A. 
Smith. Ele é, em sua essência, o comando sobre o trabalho não pago”57, portanto 
organização e comando; e, em segundo lugar, poder de dissolver, no arcano da 
própria autovalorização, qualquer traço da divisão da jornada de trabalho e da ar-
ticulação entre organização do trabalho e comando para a exploração. E é nesse 
arcano que “repousam todas as noções jurídicas, tanto do trabalhador como do 
capitalista, todas as misti�cações do modo de produção capitalista, todas as suas 
ilusões de liberdade, todas as tolices apologéticas da economia vulgar”58. O direito 
percorre sutilmente toda a vida do processo do mais-valor e funda sua forma na 
misti�cação capitalista deste.

54 Idem, O capital, Livro III, cit., p. 659.
55 Idem, O capital, Livro I, cit., p. 578.
56 Idem. Mas sobre o processo da subsunção formal na real, ver K. Marx, Capítulo VI inédito de  

“O capital”: resultados do processo de produção imediata (São Paulo, Moraes, 1969).
57 Idem, O capital, Livro I, cit., p. 602.
58 Ibidem, p. 610.
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Mas, como sublinha justamente Pachukanis, por ser forma misti�cada, o direi-
to não é menos real. É “diretamente” organização e violência: em Marx, todo o 
processo do mais-valor, o processo que conduz da cooperação simples às formas 
mais evoluídas do modo de produção capitalista, vê a função direta do direito e sua 
transmutação adequada. À primeira vista parece simples misti�cação da coopera-
ção produtiva, adoção capitalista do contractum unionis 59. Mas, na realidade, sua 
função se interioriza rapidamente: o contractum unionis se confunde no contractum 
subjectionis. Até aqui, diz Marx, “o comando do capital sobre o trabalho parecia 
inicialmente ser apenas uma decorrência formal do fato de o trabalhador trabalhar 
não para si, mas para o capitalista e, portanto, sob o capitalista”60. Era um fato. Mas 
na cooperação a forma de fato se transmuta em sua necessidade, torna-se condição 
imprescindível.

Com a cooperação de muitos trabalhadores assalariados, o comando do capital se con-
verte num requisito para a consecução do próprio processo de trabalho, numa verda-
deira condição da produção. O comando do capitalista no campo de produção torna-se 
agora tão imprescindível quanto o comando do general no campo de batalha. [...] Essa 
função de direção, supervisão e mediação torna-se função do capital assim que o traba-
lho a ele submetido se torna cooperativo.61

Mais uma vez, parece que o elemento decisivo na transformação é representa-
do pelo novo tipo de organização do trabalho. Mas isso é falso. A sujeição operá-
ria se torna “possível” graças à organização do capital, “atual” graças a sua estru-
tura e natureza, que é estimulada à máxima autovalorização. “O comando do 
capitalista não é apenas uma função especí�ca, proveniente da natureza do pro-
cesso de trabalho social e, portanto, peculiar a esse processo, mas [é], ao mesmo 
tempo, uma função de exploração de um processo de trabalho social, sendo, por 
isso, determinada pelo antagonismo entre o explorador e a matéria-prima de sua 
exploração.” A subordinação operária, nesse contexto, cresce “com o volume dos 
meios de produção que se apresentam ao trabalhador assalariado como proprie-
dade alheia”; cresce com “a massa dos trabalhadores simultaneamente ocupados”, 
até que “a conexão entre seus trabalhos aparece para os trabalhadores, idealmen-
te, como plano preconcebido e, praticamente, como autoridade do capitalista, 
como o poder de uma vontade alheia que submete seu agir ao seu próprio 
objetivo”62.

59 Ver as anotações marxianas sobre a cooperação simples em ibidem, p. 409-10.
60 Ibidem, p. 406.
61 Idem.
62 Ibidem, p. 406-7.
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Se a direção capitalista é dúplice em seu conteúdo, em razão da duplicidade do próprio 
processo de produção a ser dirigido – que é, por um lado, processo social de trabalho 
para a produção de um produto e, por outro, processo de valorização do capital –, ela  
é despótica em sua forma. Com o desenvolvimento da cooperação em maior escala, esse 
despotismo desenvolve suas formas próprias.63 

Mas isso não é su�ciente. A articulação entre organização e comando, depois de 
ter sido exercitada na totalidade do processo de fabricação, re�ui e se reproduz em 
seu interior a ponto de “o corpo de trabalho em funcionamento [ser] uma forma 
de existência do capital”.

Por isso, a força produtiva que nasce da combinação dos trabalhos aparece como força 
produtiva do capital. A manufatura propriamente dita não só submete ao comando e à 
disciplina do capital o trabalhador antes independente como também cria uma estrutu-
ra hierárquica entre os próprios trabalhadores.64 

O regime de fábrica com sua hierarquia, disciplina e códigos (no qual “o capital, 
como um legislador privado [...], exerce seu poder autocrático sobre seus trabalha-
dores”65) constitui a última e fundamental �gura do direito em sua relação direta 
com a produção de mais-valor relativo.

E contudo, exatamente no momento em que a articulação entre direito e mais-
valor parece ter atingido sua máxima intensidade, ou melhor, no momento em que a 
dialética de organização e comando parece ter obtido identidade, eis que volta o 
máximo do antagonismo. A misti�cação começa a aparecer, seus elementos come-
çam a ser explosivos. Se é verdade que o “que os trabalhadores parciais perdem con-
centra-se defronte a eles no capital”66, é verdade que isso dá lugar ao antagonismo 
mais acirrado. O direito, chamado a ser o garante autoritário da relação de mais-va-
lor, é envolvido na primeira linha da crise. Segundo Marx, “a maquinaria revoluciona 
radicalmente a mediação formal da relação capitalista, o contrato entre trabalhador e 
capitalista”67. O pressuposto dessa troca era que as pessoas que a praticavam eram li-
vres; agora, a “revolução que a maquinaria provocou na relação jurídica entre com-
prador e vendedor de força de trabalho” fez com “que a transação inteira perde[sse] 
até mesmo a aparência de um contrato entre pessoas livres”68: o trabalhador “vende 

63 Ibidem, p. 407.
64 Ibidem, p. 434.
65 Ibidem, p. 496.
66 Ibidem, p. 435.
67 Ibidem, p. 469.
68 Ibidem, p. 470.
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mulher e �lho. Torna-se um mercador de escravos”69. Mas essa crise do direito não é 
somente uma crise de conteúdo; ela é muito mais profunda e está diretamente ligada 
à forma. No interior da contradição que se libera, o comando deve isolar-se aos pou-
cos, as razões da socialização e da concentração do comando capitalista devem valer 
por si sós. Assim como o mais-valor se transmuta em formas diferentes conforme seu 
processo interno, o mesmo acontece com o direito.

Ainda que, no momento em que entrou no processo de produção, esse capital fosse 
propriedade adquirida mediante o trabalho pessoal daquele que o aplica, mais cedo ou 
mais tarde ele se converteria em valor apropriado sem equivalente, em materialização, 
seja em forma-dinheiro ou outra, de trabalho alheio não pago.70 

Nesse desenvolvimento do capital, desenvolvem-se tanto sua massa de valor 
quanto as relações sociais que se encontram em sua base:

o próprio trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital, como 
poder que lhe é estranho, que o domina e explora, e o capitalista produz de forma igual-
mente contínua a força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, separada de seus 
próprios meios de objetivação e efetivação, abstrata, existente na mera corporeidade 
do trabalhador; numa palavra, produz o trabalhador como assalariado. Essa constante 
reprodução ou perpetuação do trabalhador é a sine qua non da produção capitalista.71

Em suma, “o processo capitalista de produção, considerado em seu conjunto ou 
como processo de reprodução, produz não apenas mercadorias, não apenas mais-
-valor, mas produz e reproduz a própria relação capitalista: de um lado, o capitalis-
ta, do outro, o trabalhador assalariado”72, de forma cada vez mais intensa e absolu-
ta. O direito é inerente a esse processo econômico, uma vez que é uma face de sua 
forma, inerente tanto à socialização da organização capitalista quanto à concentra-
ção contemporânea da violência contra a sociedade e ao mecanismo de reprodução 
contínua da relação capitalista. “A acumulação é a conquista do mundo da riqueza 
social. Juntamente com a massa de material humano explorado, ela amplia o do-
mínio direto e indireto do capitalista.”73

As contradições que aparecem com o antagonismo e sua crise são imediatas. Em 
primeiro lugar, destaca-se a contradição, de um lado, entre fábrica e sociedade, 

69 Ibidem, p. 469.
70 Ibidem, p. 645.
71 Ibidem, p. 646.
72 Ibidem, p. 653.
73 Ibidem, p. 667-8.
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entre forma da acumulação e da reprodução da relação capitalista, e, de outro, as 
condições gerais da relação social de capital:

a mesma consciência burguesa que festeja a divisão manufatureira do trabalho, a anexa-
ção vitalícia do trabalhador a uma operação detalhista e a subordinação incondicional 
dos trabalhadores parciais ao capital como uma organização do trabalho que aumenta a 
força produtiva denuncia com o mesmo alarde todo e qualquer controle e regulação so-
cial consciente do processo social de produção como um ataque aos invioláveis direitos 
de propriedade, liberdade e à “genialidade” autodeterminante do capitalista individual. 
É muito característico que os mais entusiasmados apologistas do sistema fabril não 
saibam dizer nada mais ofensivo contra toda organização geral do trabalho social além 
de que ela transformaria a sociedade inteira numa fábrica. [Na realidade,] a anarquia 
da divisão social do trabalho e o despotismo da divisão manufatureira do trabalho se 
condicionam mutuamente.74 

Em segundo lugar – e bem mais fundamental, porém, na medida em que a 
contradição entre fábrica e sociedade pode tender a uma solução no prazo médio 
do desenvolvimento – é a contradição entre estranhamento e concentração do co-
mando e condições sociais totais da produção.

Vimos que a crescente acumulação do capital implica uma crescente concentração deste 
último. Assim cresce o poder do capital, a autonomização das condições sociais da pro-
dução, personificadas no capitalista em face dos produtores reais. O capital se mostra 
cada vez mais como um poder social, cujo funcionário é o capitalista, e que já não guar-
da nenhuma relação com o que o trabalho de um indivíduo isolado possa criar – mas 
se apresenta como um poder social estranhado, autonomizado, que se opõe à sociedade 
como uma coisa, e como poder do capitalista através dessa coisa. A contradição entre o 
poder social geral em que se converte o capital e o poder privado dos capitalistas indivi-
duais sobre essas condições sociais de produção desenvolve-se de maneira cada vez mais 
gritante e implica a dissolução dessa relação [...].75 

Tenhamos em mente: o capital perdeu qualquer relação proporcional com o 
trabalho. Mas esse é o momento em que a forma do mais-valor perde qualquer 
referência legítima diante das funções que a regem. Organização e comando devem 
viger como tais, fora do funcionamento legitimador da lei do valor. O processo 
iniciado na simbiose, misti�cada e, mesmo assim, e�caz, de organização e coman-
do, explodiu na contradição. A tendência exacerba a separação dos termos – que na 
forma misti�cada do direito seriam uni�cados ou legitimadores da uni�cação. O 
máximo do antagonismo entre produtor imediato e meios de produção (comando 

74 Ibidem, p. 430.
75 Idem, O capital, Livro III, cit., p. 305.
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sobre eles) é a conclusão tendencial do processo76. “A própria produção capitalista 
fez com que o trabalho de supervisão, apartado da propriedade do capital, se tor-
nasse facilmente disponível”77, identi�cando-se, como direito, com o mero coman-
do – hegemonia do direito público, do Estado, como hegemonia de uma razão 
política de organização e perpetuação do comando que já deve, arbitrária e forço-
samente, dominar toda razão de troca, toda �cção de legitimidade jurídica.

Eis-nos ao término deste raciocínio. Efetivamente, em Marx, veri�cam-se duas 
assunções: o direito vive até o �m o processo do mais-valor relativo e o desenvolvi-
mento capitalista conduz à ruptura da simbiose entre organização e comando no 
trabalho, polarizando o comando como função absoluta. E é exatamente no limite 
dessa previsão tendencial que se põe à prova o marxismo de Pachukanis. Ele perce-
be a tendência, vê que nela a “massa fundamental do capital se torna, em grande 
medida, força de classe impessoal”78, que a propriedade privada (e o direito priva-
do) se torna simples cobertura de uma situação em que “o domínio efetivo ultra-
passa os limites puramente jurídicos”79. “Essa trans�guração do tecido jurídico na 
prática não poderia passar despercebida pela teoria”80, daí a tentativa da ciência 
burguesa do direito de confundir elementos do privado e do público, de inventar 
uma espécie de “socialismo jurídico” que corresponde tão somente aos interesses 
gerais de um poder capitalista assim constituído. Em Pachukanis, a desmisti�cação 
da “socialização” do capital, do Estado e do direito é plena, nesse ponto. Certamen-
te não é uma marginalização do direito, como às vezes Pachukanis parece pensar: 
essa é a nova forma que assume o direito, enquanto decalque e garantia do processo 
do mais-valor. “O direito do mais forte também é um direito”81, a�rma Marx na 
citação de Pachukanis. Assim, a depreciação da �gura jurídica que o processo do 
mais-valor determina não diminui em nada a correta de�nição que ele dá dos êxi-
tos do processo jurídico do capital. “Quem quer representar um fenômeno qual-
quer vivo no seu desenvolvimento deve inevitavelmente enfrentar o dilema: ou 
antecipar os tempos ou �car para trás.”82 Se assim for, Pachukanis paga um preço 
muito baixo em relação aos riscos da ciência marxista da revolução.

76 Ibidem, p. 434 e seg.
77 Ibidem, p. 438.
78 Ver, neste volume, p. 134.
79 Ver, neste volume, p. 134.
80 Ver, neste volume, p. 134.
81 Ver, neste volume, p. 139.
82 V. I. Lenin, “Lo sviluppo del capitalismo in Russia”, em Opere complete (Roma, Riuniti, 1956),  

p. 321 [ed. bras.: O desenvolvimento do capitalismo na Russia, trad. José Paulo Netto, São Paulo, 
Abril Cultural, 1982].
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3. DIREITO E CAPITAL SOCIAL

Mas, se o capital vive o processo do mais-valor e, a partir daí, acompanha o 
ritmo da tendência, a ideologia também tem sua força: se a lei só pode ser cienti�-
camente interpretada como “produto das relações materiais de produção”, do mes-
mo modo, sob “o ângulo da ilusão jurídica [...], as relações de produção [são] 
produto da lei”83. E o são efetivamente às vezes, a misti�cação ideológica não anula 
a realidade. Aqui, a crítica deve aprofundar sua relação com a ilusão real, com o 
mundo das consciências misti�cadas. Essa passagem é fundamental: não basta de-
�nir a norma jurídica como parte do mundo das mercadorias, analisar a forma da 
mercadoria, ligá-la à forma do mais-valor, seguir seu processo, identi�car o antago-
nismo da tendência, apostar politicamente na solução revolucionária do antagonis-
mo. É preciso também penetrar o mecanismo da ilusão e desmisti�cá-lo em sua 
determinação. O embate entre ciência trabalhadora e ciência jurídica não pode ser 
apenas geral; ele deve determinar-se também na particularidade, nos casos. Isso 
vale, sobretudo, para nós, quando o processo do capital, socializando-se, levou o 
direito a renovar sua trama, tendendo à compreensão máxima da lei do valor, aban-
donando-se à ilusão de uma e�cácia não antinômica, escondendo – tão duramente 
quanto o processo da tendência se fazia real – as contradições explosivas que ele 
devia sofrer. O que Pachukanis pode dizer a esse propósito? Pode dizer algo mar-
xianamente fundado? 

“A tarefa da teoria marxista consiste em veri�car essas conclusões gerais e levar 
adiante o estudo de um determinado material histórico.”84 Vale dizer que, se da 
totalidade da de�nição e das misti�cações materiais que, em geral, ela opera é 
necessário passar à análise de sua forma, como função determinada no mundo das 
mercadorias, portanto no desenvolvimento do processo de mais-valor, é necessário 
em segundo lugar e fundamentalmente passar aos princípios do direito, a suas 
considerações críticas, como funções de um estágio determinado da circulação e 
reprodução de mais-valor. Só dessa forma o materialismo histórico se dialetiza e, 
saindo da rude contraposição de estrutura e superestrutura, torna-se um instru-
mento positivo de análise. É assim em Pachukanis. Ou seja, uma consideração 
marxista sobre o direito não pode ser simplesmente colocada nem do ponto de 
vista da história da economia política nem do ponto de vista da crítica materialista 
do direito, que no fundo é a mesma coisa. Na linguagem contemporânea, dir-se-á 
que é precisamente no ponto de encontro entre historicidade da experiência 
jurídica e determinação dos mecanismos de domínio capitalista, entre história da 

83 K. Marx, O capital, Livro I, cit., p. 692, nota 73.
84 Ver, neste volume, p. 137.
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exploração e regime das relações de produção, que é permitida uma análise mais 
aprofundada sobre a especi�cidade do direito e de seu movimento.

A clareza metódica dessa assunção de Pachukanis, no entanto, colide imediata-
mente com uma antítese material. Aqui, pela primeira vez, ele se coloca o problema 
do que seria o direito, não diante da economia política, mas diante dos casos jurí-
dicos; coloca-se, portanto, o problema da realidade e da natureza da ciência jurídi-
ca, no quadro de uma consideração que assume uma perspectiva totalizante e siste-
mática como fundamento da análise. Tal é, com efeito, a consequência da 
abordagem tendencial. Logo, o direito é um esquema coerente, um momento glo-
bal de reconstrução do real, de tal modo que validade das normas e efetividade do 
ordenamento se cobrem e se justi�cam reciprocamente? Ou é puro esquema técni-
co, de modo que “é impossível negar que uma parte signi�cativa das construções 
jurídicas possui, na verdade, caráter frágil e condicional”85? Tal antítese que lemos 
em Pachukanis tem um caráter geral no “marxismo sobre o direito”, isto é, apresen-
ta uma antinomia fundamental entre uma consideração ligada ao processo da ten-
dência e uma consideração ancorada na crítica materialista das normas. Mérito de 
Pachukanis de tê-la colocado de modo tão dramático.

Todavia, à primeira vista Pachukanis parece mover-se de forma confusa nessa 
antinomia. De um lado, há o forte ataque a Kelsen e, portanto, às posições 
neokantianas sobre o direito; um ataque que pressupõe e conclui uma concepção 
técnica da ciência jurídica, apesar da refutação explícita que (do ponto de vista da 
análise da forma) essa concepção não pode deixar de sofrer. Na realidade, a crítica 
a Kelsen, ao primeiro Kelsen86, é duríssima: sua “corajosa coerência” é considerada 
somente um reductio ad absurdum do dualismo neokantiano, a teoria pura é “um 
jogo de xadrez”87:

o extremo formalismo da escola normativista (Kelsen) expressa, sem dúvida, a deca-
dência geral do pensamento científico burguês corrente, que, ansioso por esgotar-se 
em métodos estéreis e artifícios lógicos formais, flerta com sua completa ruptura diante 
da realidade da vida. Na teoria econômica, ocupam um lugar correspondente ao dos 
representantes da escola matemática.88 

Segue-se o ataque a toda teoria da produção das normas jurídicas que se pre-
tende genética – do ponto de vista do direito objetivo – e fundada no esquema 

85 Ver, neste volume, p. 77.
86 Sobre a história do pensamento de Kelsen, ver o ótimo ensaio introdutório de Mario Giuseppe 

Losano em Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto (Turim, Einaudi, 1966).
87 Ver, neste volume, p. 71.
88 Ver, neste volume, p. 85.
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autojusti�cante da validade formal. En�m, o ataque se volta contra a concepção 
kelseniana do Estado, que para ele existe como “objeto do pensamento encerrado 
na ordem das normas ou dos deveres”89. O ataque não poderia ser mais forte e com-
pleto, em particular quando Pachukanis é incitado pelo ortodoxo materialismo his-
tórico de Stutchka. É a partir desses pressupostos críticos que o institucionalismo de 
Pachukanis e as tentações tecnicistas de seu marxismo jurídico encontram espaço: 
“O movimento mais ou menos livre da produção e da reprodução social, que na 
sociedade de produção mercantil acontece formalmente através de uma série de 
transações privadas, é o objetivo prático profundo da mediação jurídica”90.

Por outro lado, porém, pesa sobre Pachukanis o esquema da tendência, da 
forma e da totalidade. Daí o ataque a todas as concepções técnicas ou psicológi-
cas da ciência jurídica. Daí o ataque a qualquer posicionamento historicista ou 
positivista que encerre a consideração cientí�ca do direito na mera positividade 
objetal, caótica e empírica por excelência. Nessa perspectiva, o que havia sido 
enxotado pela porta, um certo formalismo, volta – inervado no discurso sobre a 
tendencialidade da forma-mercadoria – pela janela. Na visão de Pachukanis, o 
desenvolvimento social parece conquistar uma individualidade determinada que 
�xa unilateralmente e unilinearmente o desenvolvimento jurídico. A polêmica 
contra o mero positivismo abre espaço para uma concepção do direito como 
efetividade coerente – uma concepção que, pelo menos, é bastante otimista. A mes- 
ma polêmica contra Kelsen se embacia: “Até o mais coerente defensor do método 
puramente normativo, H. Kelsen, teve de aceitar que à ordem ideal normativa 
deve ser acrescentada um elemento de vida real, ou seja, do comportamento hu-
mano real”91. Mas reconhecer isso, reconhecer que – a partir da Der soziologische 
und der juristische Staatsbegri�  92, Kelsen tenta recompor o sistema de validade 
com o da efetividade, signi�ca colocar-se em um plano em que as diferenças de-
saparecem, na medida em que a compacta realidade do direito mostra uma ade-
quada abertura tanto à idealidade construtiva do sistema das normas quanto à 
positividade fundante do conjunto de fatos. Quando a polaridade entre norma e 
fato (ou relação) é recomposta, não é a insistência – própria de Pachukanis – 
num elemento que o libera do projeto inteiro e sistemático da ciência jurídica. 
Não por acaso, então, seus interlocutores polêmicos o acusarão de querer “cons-
truir a teoria da dogmática jurídica pura”93. E, nesse contexto, fortemente limita-

89 Ver, neste volume, p. 149.
90 Ver, neste volume, p. 65.
91 Ver, neste volume, p. 98.
92 Hans Kelsen, Der soziologische und der juristische Staatsbegri�  [O conceito sociológico e o conceito 

jurídico de Estado] (Tubinga, Mohr, 1922).
93 Ver, neste volume, p. 115.
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do no que diz respeito à amplitude da análise de Pachukanis, ainda que real, a 
acusação parece acertar em cheio. O mundo de validade das normas será subor-
dinado à efetividade do ordenamento, mas se a permutabilidade dos horizontes 
for total, não há diferença: somente haverá privilégio de certo ponto de vista, 
dentro de uma totalidade que, de todo modo, é coerente.

Na realidade, é só no capítulo “Direito e Estado”94 que a antinomia, tolerada até 
aqui com êxito incerto, é dominada por Pachukanis. A relação entre os dois mo-
mentos essenciais da descrição da realidade jurídica consegue ser efetivamente 
dialetizada nessa conclusão: a alternativa se transforma em processo cienti�camen-
te concludente.

Pachukanis começa a argumentar a conclusão:

se as relações jurídicas nos são apresentadas como relações organizadas e reguladas, 
identificando, dessa maneira, o direito com a ordem jurídica, perde-se de vista que, 
na verdade, a ordem é apenas uma tendência e um resultado (além do mais, longe da 
perfeição), mas nunca o ponto de partida e o pressuposto da relação jurídica.95 

Direito e ordenamento jurídico devem dissolver sua identidade abstrata no mo-
vimento concreto da tendência. Dessa forma, todo o construto metodológico e 
substancial da análise geral feita até aqui é comparado aos problemas discutidos: se 
a tendência é uni�cante, mas na base de uma relação necessariamente antinômica, 
isso faz com que o nexo entre direito e ordenamento se apresente à crítica da ciên-
cia jurídica como, ao mesmo tempo, unitário e antagônico. O que signi�ca que, se 
o Estado, como ordenamento jurídico, é o produto do processo jurídico, ele tem 
“o papel de �ador da paz indispensável para os contratos de troca”96, e nisso seu 
papel é absolutamente atual, se em paralelo uma “interpretação jurídica, ou seja, 
racionalista, do fenômeno do poder se torna possível [...] com o desenvolvimento 
do comércio e da economia monetária”97, embora essa constatação não deva nos 
conduzir a sobrepor as esferas do Estado e do direito. O Estado é produto do pro-
cesso jurídico, mas não é a totalidade do processo jurídico.

O Estado como organização do poder de classe e como organização destinada à reali-
zação de guerras externas não exige uma interpretação jurídica e, de fato, nem sequer 
a admite. Esse é um domínio em que reina a assim chamada raison d’état, ou seja, o 

94 Ver, neste volume, p. 139 e seg. Ver também a contribuição de Riccardo Guastini, “La ‘teoria del 
diritto’ in URSS”, cit., p. 408-14.

95 Ver, neste volume, p. 139-40.
96 Ver, neste volume, p. 140.
97 Ver, neste volume, p. 141.
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princípio da conveniência nua e crua. O poder como fiador da troca mercantil, pelo 
contrário, não apenas pode ser expresso em termos jurídicos, como, ainda, apresenta‐se 
como direito, e apenas como direito, ou seja, mistura‐se completamente à norma ob-
jetiva abstrata. Por isso, qualquer teoria jurídica do Estado que queira abarcar todas as 
suas funções se revelará necessariamente inadequada. Ela não pode ser o reflexo verda-
deiro de todas as funções da vida do Estado, apenas oferece um reflexo ideológico, ou 
seja, deformado, da realidade.98 

Estamos, assim, no centro da abordagem marxiana. A irredutibilidade do Esta-
do ao direito e, ao mesmo tempo, o nexo dialético muito estreito que os liga estão 
sempre presentes na análise marxiana do capital inteiro. Escreve Marx:

Separada do processo de produção, a determinidade social e contraditória da riqueza 
material – seu antagonismo com o trabalho como trabalho assalariado – já se encontra 
expressa na propriedade do capital como tal. Ora, esse momento, separado do próprio 
processo capitalista, do qual ele é sempre o resultado e, como tal, seu eterno pressupos-
to, se expressa no fato de que o dinheiro e, com ele, também a mercadoria, são por si 
mesmos, de maneira latente e em potência, capital, ou seja, se expressa no fato de que 
eles podem ser vendidos como capital e de que, nessa forma, constituem um comando 
sobre o trabalho alheio, conferem o direito à apropriação do trabalho alheio e são, 
portanto, um valor que valoriza a si mesmo. Aqui também se evidencia que essa relação 
constitui o título e o meio para a apropriação de trabalho alheio, e não um trabalho 
qualquer, como contrapartida da parte do capitalista.99 

Latência e potencialidade do Estado como poder contraposto ao trabalho e, ao 
mesmo tempo, desvinculação do poder em título válido e meio e�caz de apropria-
ção100. Ao discutir a formação do tipo médio de juros, Marx101 aprofunda e explicita 
esse conceito: aqui, a irredutibilidade do lucro como norma do desenvolvimento 
articula-se aos juros como mediação necessária para que cada capitalista possa se 
mover no mercado. “Costume e tradição jurídica” possuem um papel fundamental 
na construção dessa mediação, que vê �nalmente a onipotência do lucro curvar-se 
às necessidades das “pessoas jurídicas”. Nesse sentido, a autonomia do Estado e do 
lucro se dialetiza em relação a todo o processo social, mas mantém o comando efetivo 
do processo. Aqui, todas as teorias românticas sobre o poder estatal – como Moloch 
– não dialetizável revelam a trivialidade do próprio conteúdo, não porque Estado e 

98 Ver, neste volume, p. 141-2.
99 K. Marx, O capital, Livro III, cit., p. 405.
100 Sobre os conceitos de “latência” e “presença” desenvolvidos por Marx, ver O capital, Livro II, cit., 

p. 157-60.
101 Idem, O capital, Livro III, cit., p. 69 e seg.
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lucro não tenham autonomia, mas porque eles têm autonomia na medida em que 
estão disponíveis ao processo de reprodução e circulação da mercadoria102.

Voltemos ao raciocínio de Pachukanis. O Estado, como foi dito, é – como 
ordenamento jurídico – o produto e a garantia, a latência e a potencialidade do 
processo jurídico, mas não o processo jurídico em si. Nesse ponto, a análise se 
aprofunda, começam a ser dadas as condições para que a forma-mercadoria possa 
ser lida também na �gura do Estado. Que o Estado seja “partido” da classe domi-
nante (e aqui Pachukanis parece corrigir em sentido leninista algumas a�rmações 
de Hegel), que o Estado, enquanto “Estado de classe”, se manifeste ao mesmo 
tempo como domínio direto e domínio indireto, como violência e direito103, isso 
não resolve o problema do Estado, simplesmente representa o âmbito fenomêni-
co e as polaridades. O problema do Estado, “que oferece tanta di�culdade à 
análise quanto o problema da mercadoria”104, nasce quando ao “lado do domínio 
de classe direto e imediato emerge [...] o domínio mediato e re�etido na forma 
do poder estatal o�cial como uma força particular, destacada da sociedade”105.
Contudo, com isso é posta a base para a solução marxiana do problema, que 

somente pode ser dada, como se viu, pela duplicação de ordenamento e direito, 
de violência e autoridade legitimadora. Mas o “camarada I. P. Razumovski [...] 
faz objeções ao fato de eu, infundadamente, parecer levar a questão da domina-
ção e da servidão à esfera indeterminada do ‘desdobramento da realidade’ e não 
lhes conferir o lugar devido na análise das categorias jurídicas”106. Não, é 
exatamente esse desdobramento dialético que pode explicar a especi�cidade jurí-
dica da relação direito-Estado! Só a articulação, ritmada pelo funcionamento da 
lei do valor, permite ao direito e ao Estado a existência diversa e a função unitária 
que lhes atribui o capital. “A máquina do Estado se realiza de fato como ‘vontade 
geral’ impessoal, como ‘poder de direito’ etc., na medida em que a sociedade re-
presenta um mercado.”107 O que é o mesmo que dizer que somente o máximo de 
organização permite o máximo de subordinação, somente o direito exalta como 
sua oposição dialética efetiva o domínio geral do homem sobre o homem. Para-
doxalmente, o único “caráter jurídico” que pode ser reconhecido numa teoria do 
Estado consiste no fato de que ela “deve necessariamente partir do Estado como 

102 Sobre tudo isso, ver K. Marx, O capital, Livro III, cit., p. 443-52.
103 Ver, neste volume, p. 148 e 172.
104 Ver, neste volume, p. 142.
105 Ver, neste volume, p. 142.
106 Ver, neste volume, p. 144.
107 Ver, neste volume, p. 146.
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força independente, separada da sociedade”108. A burguesia entendeu isso ao lon-
go de sua história, �rmando com a doutrina jusnaturalista tal conceito no centro 
do próprio desenvolvimento jurídico109.

Mas a solução burguesa das antinomias da ciência jurídica também é 
historicamente determinada e limitada. A tendência mostra como a ilusão de uma 
articulação das funções do Estado e do direito acaba por explodir. Desse ponto de 
vista, a análise conduzida até aqui deixa de ser verdadeira, abre-se um novo hori-
zonte de consideração cientí�ca e política.

O Estado como fator de força tanto na política interna quanto na externa foi a corre-
ção que a burguesia foi obrigada a fazer em sua teoria e prática do “Estado de direito”. 
Quanto mais a dominação burguesa for ameaçada, mais comprometedoras se mostra-
rão essas correções e mais rapidamente o “Estado de direito” se converterá em sombra 
incorpórea, até que, finalmente, o agravamento excepcional da luta de classes force a 
burguesia a deixar completamente de lado a máscara do Estado de direito e revelar a 
essência do poder como a violência organizada de uma classe sobre as outras.110 

O que signi�ca que a relação entre Estado e ordenamento jurídico, entre vali-
dade e e�cácia, em que repousa toda a concepção do Estado de direito e do direito 
em seus desenvolvimentos modernos, é superada e liquidada pelo surgimento de 
uma vontade de classe capitalista que, diante do ataque operário, não pode justi�-
car-se senão em termos de resposta adequada, de violência necessária. A misti�ca-
ção ideológica do Estado de direito – vivida realmente como força organizadora e 
legitimadora nos séculos de ascensão da burguesia – entra em con�ito com a alter-
nativa implacável do comunismo.

O radicalismo marxiano do discurso de Pachukanis se veri�ca mais positiva-
mente se, respondendo às questões iniciais deste prefácio, assumimos seu esquema 
de análise do fato do direito no tempo presente. Porque, aqui, chega-se ao limite 
da tendência, e o máximo desdobramento do esquema ideológico do Estado e do 
direito é dado na práxis burguesa.

Mas é preciso nos entendermos. A explosão antinômica da dimensão jurídica 
do nosso tempo, o romper-se da continuidade contraditória do esquema formal 
(jurídico) do processo de mais-valor não são dados pela mera reformulação do 

108 Ver, neste volume, p. 147.
109 A análise de Pachukanis do jusnaturalismo é de grande importância. Ela deveria ser aprofundada, 

aproveitando-se a oportunidade para compará-la com as páginas análogas de G. Lukács, Geschi-
chte und Klassenbewusstsein [ed. bras.: História e consciência de classe, trad. Rodnei Nascimento, 
2. ed., São Paulo, WMF Martins Fontes, 2016 – N. E.].

110 Ver, neste volume, p. 151.

teoriageraldodireito_miolo.indd   36 04/05/17   20:30



Relendo Pachukanis • 37

Estado de direito. Eles são dados inicialmente, talvez, na tentativa de uma inter-
pretação mais rigorosa das categorias do Estado de direito, das quais se tenta uma 
leitura em termos democráticos e plani�cadores, mais do que liberais e liberalis-
tas. Mas com que resultados? Bem poucos. Aliás, é justamente da falência da 
tentativa de fazer a estrutura do Estado de direito re�etir ao ritmo de um desdo-
bramento total da lei do valor que se tira um esclarecimento antecipado, mas já 
de�nitivo, de sua impossibilidade de con�gurar a natureza antinômica do direito 
– tanto mais antinômica quanto mais explicitados são os antagonismos de classe. 
O Estado de direito, nem sendo tão fortemente sacudido como no segundo  
Kelsen111, consegue suportar as urgências da época: de todo modo, é Estado de 
garantias privadas, é Estado que recebe e garante, na forma do direito, o que o 
mundo econômico espontaneamente produz. Certamente, quando Kelsen opera 
aquela formidável inversão que leva o Estado de “mero ponto de imputação”, 
mera “expressão personi�cadora da ordem normativa”, “ponto �nal de referência 
de todos os atos estatais, quali�cados como especi�camente normativos, o ponto 
de encontro comum de referência de todos os fatos, quali�cados como atos esta-
tais”112, a se representar como momento dinâmico da produção da lei, em refe-
rência ao conjunto das condições do ordenamento, articulando assim, de forma 
muito estreita, o momento constitutivo e o momento da execução (inversão que 
ele retoma e requali�ca nas obras seguintes, con�rmando-o com o aporte das 
ciências sociais) – talvez esse novo modelo seja aproximado: validade e e�cácia, 
mecanismo de produção das normas e garantia da efetividade, processo dedutivo 
e indutivo, parecem identi�car-se e condicionar-se. O ritmo da lei do valor que 
quer processo de trabalho e processo de valorização, organização e comando, 
cooperação e subordinação como elementos de uma continuidade unilinear, de 
uma síntese não corrompível, parece interpretado. Na realidade, tal processo não 
podia ser efetivamente compreendido e misti�cado em termos jurídicos até que 
o “pomposo catálogo dos ‘direitos humanos inalienáveis’”113, até que “reino exclu-
sivo da liberdade, da igualdade, da propriedade e de Bentham”114 fossem postos  
de lado. De fato, fora dado um salto qualitativo na estrutura do capital, a ponto de  
tornar obsoletas aquelas fórmulas: nem o nível da luta de classes permitia que essa 
obsolescência fosse desconhecida.

111 Referimo-nos essencialmente a Teoria geral do direito e do Estado (1945) [ed. bras.: trad. Luís 
Carlos Borges, 4. ed., São Paulo, Martins Fontes, 2005 – N. E.] e à edição de�nitiva de Teoria 
pura do direito (1960) [ed. bras.: trad. João Baptista Machado, 8. ed., São Paulo, WMF Martins 
Fontes, 2011 – N. E.].

112 H. Kelsen, Lineamenti di una teoria generale dello stato ed altri scritti (Roma, s/n, 1932), p. 8-11.
113 K. Marx, O capital, Livro I, cit., p. 374.
114 Ibidem, p. 250.
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O capital que, como tal, tem como base um modo social de produção e pressupõe 
uma concentração social de meios de produção e forças de trabalho, adquire, assim, 
diretamente a forma de capital social (capital de indivíduos diretamente associados) em 
oposição ao capital privado, e suas empresas se apresentam como empresas sociais  
em oposição a empresas privadas. É a suprassunção [Aufhebung] do capital como pro-
priedade privada dentro dos limites do próprio modo de produção capitalista.115 

Ora, é nessa forma do capital que a nova ciência jurídica deve se exercitar. E é 
essa nova forma do capital que é inatingível para Kelsen e para todos os apologistas 
do Estado de direito.

Entretanto, o exercício é mais difícil do que se pode imaginar também para os 
novos juristas – antes de mais nada, críticos de Kelsen: o “Estado social”, o “Estado 
plani�cado” vivem, na realidade, como a ciência jurídica que a eles se aplica, uma 
vida efêmera116. E não é que para dar solidez jurídica a essas imagens, a esse funcio-
namento da lei do valor, não se tenham feito esforços. A história da ciência jurídica 
depois de 1929 (em algum momento será preciso debater esse tema de forma 
abrangente, do ponto de vista do trabalhador)117 parece, na verdade, uma única 
tentativa coerente de dar fundamento laborista e social ao direito e ao Estado. Ten-
tou-se de tudo: da assunção do trabalho (da lei do valor) como critério exclusivo de 
valorização social à fundação “laborista” da constituição material, da crítica do 
sistema das fontes à crítica do dogma da soberania da lei, da recon�guração de um 
modo especí�co de produção da lei no Estado social, con�itivo e planejado, à de-
�nição de funções jurisdicionais imediatamente criadoras de direito e imediata-
mente con�rmadas pela prática. Paradoxalmente, a ciência do direito procurou – 
sobretudo nos territórios de fronteira (direito do trabalho e direito administrativo 
enquanto direito de plani�cação) – uma espécie de concretude capitalista do “de�-
nhamento do Estado” – às vezes, imitando metodologicamente uma espécie de 
“revolução permanente”. Em vão: mesmo com tanto iluminismo capitalista, tais 
tentativas de apologia do trabalho concreto na redução do direito a processos, esses 
projetos de “Estado social”, como programação democrática e éden do trabalho 
livre, mostraram só o verdadeiro e inelutável funcionamento da lei do valor, que é 
a lei da exploração. A aventura dialética do novo direito se tornou um trabalho de 

115 Idem, O capital, Livro III, cit., p. 496.
116 Ver os verbetes “Riformismo”, “Stato piani�cato”, “Politica di piano”, “Stato di diritto”, com a 

respectiva bibliogra�a, em Enciclopedia Feltrinelli-Fischer: Scienze politiche 1. Stato e politica, n. 27 
(org. Antonio Negri, Milão, Feltrinelli, 1970).

117 Alguns elementos iniciais de uma história semelhante em Sergio Bologna et al., Operai e Stato,  
lotte operaie e riforma dello Stato capitalistico fra Rivoluzione d’Ottobre e New Deal (Milão,  
Feltrinelli, 1972).
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Sísifo. O processo demonstrou mais uma vez aos trabalhadores que “todos os revol-
vimentos políticos só aperfeiçoam essa máquina, ao invés de quebrá-la”118.

Coisa muito diferente exige o capital do direito – uma vez que a luta dos traba-
lhadores tenha induzido tais níveis de crise em sua ciência. “O economista político 
aplica a esse mundo já pronto do capital as concepções de direito e propriedade 
vigentes no mundo pré-capitalista, e o faz com um zelo tanto mais ansioso e com 
unção tanto maior quanto mais fatos desmascaram suas ideologias”119, mas isso é 
inútil. Não é mais possível nenhum tipo de idílio, porque ao capital social se opôs 
uma classe trabalhadora socializada e uni�cada. Do ponto de vista do capital, a 
relação entre direito e Estado deverá ser construída com atenção máxima a esse 
antagonismo, e o movimento tendencial na direção da explosão numa polaridade 
oposta, que o desenvolvimento da lei do valor imprime à forma jurídica, permane-
cerá presente. Se o antagonismo da tendência não é mais dominável mediante a 
simples misti�cação – como no Estado de direito –, se não é regulável de dentro 
– como no Estado social de plani�cação –, então ele será efetivamente reconhecido 
e dominado. O desdobramento de Estado e de direito, que Pachukanis havia mar-
xianamente lido como fruto da luta de classes, reformula-se como tendência fun-
damental no Estado de plani�cação120. Quanto à ciência do direito, em seu interior 
caótico, ela repete, ao mesmo tempo, a consciência da crise real e a da própria atual 
incapacidade de dominá-la.

4. LUTA DE CLASSE E EXTINÇÃO DO DIREITO

Pachukanis, portanto, pode ser lido de forma não revisionista. É claro que há 
muitas contradições em seu pensamento, mas sempre é possível encontrar, no 
emaranhado em que se cruzam, o �o vermelho da análise marxista e o do projeto 
revolucionário. Nestas páginas, procuraremos compreender as contradições de 
seu pensamento em termos menos super�ciais do que aqueles em que foi com-
preendido até aqui, encontrar nele uma origem histórica que mergulha na pró-
pria temática da transição e nos limites políticos em que a Revolução Russa e o 
bolchevismo tiveram de enfrentar essa temática. Porque – e esse é um elemento 
de formidável importância para a compreensão do pensamento de Pachukanis – 
ele foi e quis ser, antes de tudo, um revolucionário, partícipe das necessidades e 
das vicissitudes das massas.

118 K. Marx, Il 1948 in Germania e in Francia (Roma, s/n, 1948), p. 173.
119 Idem, O capital, Livro I, cit., p. 835.
120 Encontra-se um aprofundamento útil do tema em Antonio Negri, Crisi dello Stato-piano, comu-

nismo e organizzazione rivoluzionaria (Milão, Feltrinelli, 1974).
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Portanto, são essencialmente dois os argumentos que a própria natureza da 
questão nos leva a discutir: de um lado, direito e transição; de outro, luta de classes 
e direito. Só a partir do encontro da realidade efetiva do desenvolvimento capita-
lista e da força motriz da luta de classes é que o problema da extinção do direito 
começará a se colocar corretamente.

Marxianamente, Pachukanis não tinha nenhuma dúvida de que o direito era 
não só uma forma da sociedade do capital, mas, exclusivamente, uma forma da so-
ciedade do capital. Não há direito proletário. Com “a passagem para o socialismo 
desenvolvido [...] [a] extinção das categorias do direito burguês [...] signi�cará a 
extinção do direito em geral, ou seja, o desaparecimento gradual [постепенное] 
do momento jurídico nas relações humanas”121. Já, por outro lado, “a forma do 
direito como tal não traz consigo, em nossa época de transição, as in�nitas 
possibilidades que se abriram para a sociedade burguesa-capitalista na aurora de 
seus dias. Contudo, ela nos encerra temporariamente em seu restrito horizonte. Ela 
existirá apenas até que se esgote de uma vez por todas”122. Aos objetores, aos primei-
ros teóricos do direito proletário, ele responde rapidamente à maneira da Crítica do 
Programa de Gotha* e Estado e revolução**. 

Por outro lado, há poucas ilusões em Pachukanis a respeito da real situação so-
viética. Ele de�ne todo o sistema econômico como um “capitalismo de Estado 
proletário” e a solidez de sua convicção não é tolhida pela autocrítica posterior. E 
mais: a Nova Política Econômica (NEP) lhe parece, e assim era de fato, um estágio 
muito mais atrasado que aquele entrevisto pela análise de Marx sobre as condições 
iniciais do processo de extinção do direito. Isso não impede que a sociedade sovié-
tica apresente algumas características importantes no que diz respeito ao processo 
de extinção do direito, mas são essencialmente características emblemáticas, cuja 
de�nição deve ser submetida aos limites complexos do processo em ação – que é 
precisamente o de reforçar a estrutura capitalista do Estado. No capitalismo de 
Estado proletário parece haver duas realidades de troca: a primeira é uma vida eco-
nômica que se desenvolve segundo modalidades racionais e não mercantis (“A isso 
correspondem métodos imediatos, ou seja, tecnicamente substanciais, indicados 
na forma de programas, planos de produção, de distribuição etc.”)123; por outro 
lado, “temos a circulação de mercadorias sob a forma de valor e, consequentemen-

121 Ver, neste volume, p. 77-8.
122 Ver, neste volume, p. 137.
* Trad. Rubens Enderle, São Paulo, Boitempo, 2012. (N. E.)
** São Paulo, Boitempo, no prelo. (N. E.)
123 Ver, neste volume, p. 136.
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te, a conexão entre unidades econômicas expressa na forma do contrato”124. Ora, é 
“evidente que a primeira tendência não encerra nenhuma perspectiva para o �ores-
cimento da prática jurídica. Sua vitória gradual signi�cará a morte gradual da for-
ma jurídica em geral”125. Quanto à segunda tendência, a permanência nela e a re-
produção da forma jurídica aparecem como necessidades evidentes: mas em 
Pachukanis parece que, “na ditadura do proletariado [...], a real contradição de 
interesses no interior da indústria nacionalizada será eliminada e o isolamento ou a 
autonomia dos diferentes organismos (assim como da economia privada) serão 
conservados apenas como método”126.

Pode-se até sorrir das “poucas” ilusões de Pachukanis a esse respeito. Todavia, 
ao lado do entusiasmo excessivo com as formas jurídicas do comunismo de guer-
ra – pois nada mais que isso é o método das prescrições diretas –, a estruturação 
do discurso é mais ampla e correta. Os limites verdadeiros serão identi�cados na 
raiz, não aqui. Porque aqui, por de trás das fracas indicações, na realidade Pa-
chukanis percebe o momento fundamental da temática da transição, isto é, o 
constituir-se não tanto das pequenas e irrisórias formas de extinção do direito 
(que só a miséria e as condições pré-capitalistas de atraso, além da urgência de-
sesperada da intervenção, propõem), mas do Estado em imputação total da so-
ciedade, segundo um processo tendencial que acentua ao máximo os antagonismos 
e, somente com isso, abre caminho para uma transição constituída nas lutas pro-
letárias. A função motriz, modernizante e, portanto, revolucionária do movi-
mento russo é aqui reconhecida no momento em que ela determina o mais alto 
nível de antagonismo. O direito, na realidade, começa a encontrar-se nas condi-
ções do extinguir-se, quando, na nova �gura capitalista, a forma contemporânea 
do Estado mostra a necessidade de exaltar o comando diante do direito. A análise 
de Pachukanis sobre o capitalismo do Estado proletário compreende assim, como 
em �ligrana (mas não menos explicitamente), a análise da forma contemporânea 
do Estado do capital. Em ambos os casos, o problema da transição se coloca por 
meio da de�nição da contradição entre o direito como forma do valor de troca e 
o comando do Estado capitalista. A vontade subjetiva atribuída ao Estado capi-
talista pelo proletariado não muda nem resolve a realidade do problema. Na 
verdade, levado pela força da análise tendencial que fez sobre o direito e o Estado 
da burguesia, Pachukanis entrevê e propõe, em termos corretos, o problema da 
transição e das condições de extinção do direito. Elas residem na contradição, 
irreversível, entre capitalismo de Estado e valor de troca como lei do mundo da 

124 Ver, neste volume, p. 136.
125 Ver, neste volume, p. 136.
126 Ver, neste volume, p. 136-7; grifos nossos.
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produção e da circulação das mercadorias. Esse é um outro modo de dizer que o 
Estado de direito está de�nitivamente morto, que a queda da forma de Estado 
que a burguesia retalhou para existir e se desenvolver dá condições reais e funda-
mentais para se colocar o problema da transição como o terreno que as lutas 
políticas operárias terão de percorrer, como possibilidade de se realizar127.

Mas, depois de colocado corretamente, o problema continua longe de ser resol-
vido. O problema �ca mais difícil porque é apresentado em um quadro tendencial 
dado fortemente em termos objetivos (quando se prescinde da consideração das 
irrelevantes condições de transição que a situação russa apresenta). Mas era possível 
uma abordagem mais plausível da solução do problema? Era possível chegar mais 
perto de uma condição teórica que conseguisse dialetizar o quadro tendencial da 
temática da transição e de uma análise das forças subjetivas agindo nela? É 
precisamente nessa relação – tão intimamente dialética – que residem as condições 
mínimas de uma abordagem efetiva da solução do problema, se devemos – pelas 
páginas formidáveis de Marx e Lenin – propô-la novamente com base na experiên-
cia revolucionária mais recente, e é mais uma vez a partir desses pontos altos da 
análise que dialeticamente todo o sistema da ciência marxista da revolução recebe 
uma nova luz128. Voltando a Pachukanis: as condições em que sua problemática 
revolucionária se desenvolve são tais que lhe permitem, além da correta abordagem 
do problema, uma tentativa realista de solução?

Aqui, por assim dizer, todos os problemas vêm à tona. O nível bolchevique da 
análise da transição cai pesadamente sobre Pachukanis (e Lenin), apesar da vontade 
de forçar a realidade. Todo o discurso se sustenta num equívoco e num limite, e é 
o equívoco do limite sobre o qual o capital pode efetivamente ser colocado na pa-
rede. O bolchevismo coloca o problema do socialismo e das condições da extinção 

127 Riccardo Guastini, “La ‘teoria del diritto’ in URSS”, cit., p. 414-20 e 500-6, sustenta que o Pa-
chukanis “formalista” e analista do direito seria substituído por um Pachukanis voluntarista no 
que tange ao problema da transição. Essa de�nição não parece exata, sejam quais forem os limites 
do nosso autor: não se trata de voluntarismo nem de limites subjetivos, mas de uma nova pro-
blemática que a luta de classes põe em ação. É típico das atuais posições revisionistas considerar a 
luta de classes um fator meramente “subjetivo”, voluntário, e a equivocada sorte do althusserismo 
se explica justamente por essa luz: o ataque ao subjetivismo se torna ataque à luta de classes. Para 
uma abordagem crítica, ver Pier Aldo Rovatti, “Introduzione”, em Jacques Rancière, Critica e 
critica dell’economia politica (Milão, Feltrinelli, 1973), p. 5-23.

128 Em termos corretos e modernos, a nova problemática da transição é exigida, sobretudo, pela ex-
periência da Revolução Cultural, melhor do que “revolução ininterrupta”, chinesa. Ver sobretudo 
Charles Bettelheim, desde Cálculo econômico e formas de propriedade [ed. port.: Lisboa, Dom Qui-
xote, 1970 – N. E.] até o mais recente Revolução Cultural e organização industrial [ed. bras.: Rio 
de Janeiro, Graal, 1979 – N. E.]. Mas, em relação às sociedades ocidentais e aos mais altos níveis 
da luta de classes, todo o trabalho ainda resta ser feito.
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do Estado e do direito em termos de socialização da propriedade, de mera reapro-
priação da propriedade; quer substituir a relação de mercado por uma relação de 
organização da propriedade social, do trabalho social. Mas isso é insu�ciente: não 
é contra a propriedade, simplesmente, mas contra a base da propriedade, contra a 
lei do valor de trabalho como base da propriedade e regra da exploração que os 
operários lutam. A propriedade é a concretização determinada de um nível de co-
mando capitalista, de vigência da lei do valor:

O trabalho é o fundamento vivo da propriedade privada, a propriedade privada como 
fonte criativa de si mesma. A propriedade privada não é nada mais que trabalho ob-
jetivado. Se o que se quer é dar um golpe mortal à propriedade privada, não é preciso 
atacá-la somente como condição objetiva, mas como atividade, como trabalho. Um 
dos maiores equívocos é falar de trabalho livre, humano, social, de trabalho sem pro-
priedade privada. O trabalho é, por essência, atividade não livre, inumana, associal, 
determinada pela propriedade privada e criadora de propriedade privada. A supera-
ção da propriedade privada chega à realidade somente quando é concebida como su-
pressão do trabalho, uma supressão que, naturalmente, somente se torna possível pelo 
trabalho, isto é, pela atividade material da sociedade, e não deve ser entendida como 
troca de uma categoria por outra. Uma “organização do trabalho” é, portanto, uma 
contradição. A melhor organização que o trabalho pode ter é a organização atual, a 
livre concorrência, a dissolução de todas as organizações aparentemente “sociais do 
trabalho”.129 

A propriedade social não é por si só a condição da extinção do direito, aliás, é 
perfeitamente compatível com o progresso do capital: como lembra Marx, é a su-
pressão do capital como propriedade privada no âmbito do próprio modo de pro-
dução capitalista. E quando o pensamento dos marxistas sobre o direito se fecha 
num nível mais atrasado de análise, ele só pode cair numa série de contradições 
inextricáveis.

É o que acontece com Pachukanis. Seu pensamento é sempre um registro da 
contradição que o movimento operário traz em si: de um lado, contradição entre 
desmisti�cação e luta contra a propriedade; de outro, determinação e luta contra a 
lei do valor. Seja quando se confronta com a de�nição do direito como mercadoria, 
seja quando se confronta com o problema da ciência jurídica, seja quando analisa 
a tendência evolutiva do direito na sociedade do capital, seja quando estuda a tran-
sição, Pachukanis tem de fazer as contas e, muitas vezes, acaba numa imagem par-
cial e determinada do funcionamento da lei do valor, uma imagem unilateral do 

129 K. Marx, “Über F. Lists Buch ‘Das nationale System der politischen Oekonomie’”, Archiv-
-Drucke 1, Berlim, VSA, 1972, p. 25.
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processo de exploração, que vê somente o atraso da vigência dessa lei. O direito, 
nessa situação, salva-se, agarrando-se à mitologia de um processo trabalhista, social, 
que poderia se desenvolver fora – e de certo modo autonomamente – do processo 
de valorização.

Em Pachukanis, porém, há sempre, concomitantemente, força para superar essa 
unilateralidade da análise. O processo de trabalho e o processo de valorização só 
podem ser distintos do ponto de vista da análise. Do ponto de vista da prática so-
cial revolucionária, ao contrário, eles são sempre um único bloco, o sujeito que 
explora e o objeto da ação revolucionária. O direito não é uma função que, embora 
ligada ao processo de trabalho, possa ser separada do processo de valorização. Caso 
isso aconteça, quando o processo revolucionário se estabelecer a partir de um novo 
modelo de organização do trabalho, isso pode ser necessário – mas não tem nada a 
ver com a temática da transição, e sim com a do desenvolvimento capitalista. Por-
tanto, dentro da temática da transição comunista, o direito não pode ser desligado 
da exploração. Nem a revolução quer isso: porque a transição que os operários pe-
dem não pode ser de�nida no ritmo teórico das categorias de análise (trabalho e 
valor), ela é uma ação que ataca a totalidade da relação de capital e o destrói como 
tal. A essa altura, qualquer ilusão sobre o trabalho e seu valor deve desaparecer. A 
luta comunista se torna coerentemente luta contra o trabalho, contra o Estado, 
contra o direito que constitui a forma autoritária especi�ca da relação entre Estado 
e organização do trabalho.

A solução do problema da transição e da extinção do direito e do Estado deve 
ser reproposta dentro dessa radicalidade de pressupostos, vislumbrados por Pa-
chukanis no interior de sua análise. Mas na época de Pachukanis, e dentro de limi-
tes análogos, esse caminho é em parte percorrido por Lenin, em Estado e revolução. 
E é a Lenin, assim como à teoria maoista da revolução interrompida como forma 
de transição, e ao Marx dos Grundrisse e a suas formidáveis antecipações teóricas, 
que deveremos voltar – em outro lugar – para aprofundar o problema130. 

O ponto de vista da totalidade do projeto de destruição está sempre presente na 
luta de classe operária. Assim como nela está sempre presente a instância da luta 
contra o trabalho. Na fábrica, a luta é contínua. No capítulo marxiano sobre a 
jornada de trabalho, a descrição chega ao fundo do processo. Na fábrica, a propó-
sito da jornada de trabalho, tem-se, “portanto, uma antinomia, um direito contra 
outro direito, ambos igualmente apoiados na lei da troca de mercadorias”. E Marx 
continua:

130 Uma introdução metodológica positiva a esses temas pode ser encontrada em Pier Aldo Rovatti, 
Critica e scienti�cità in Marx (Milão, Feltrinelli, 1973).

teoriageraldodireito_miolo.indd   44 04/05/17   20:30



Relendo Pachukanis • 45

Entre direitos iguais, quem decide é a força. E assim a regulamentação da jornada de 
trabalho se apresenta, na história da produção capitalista, como uma luta em torno dos 
limites da jornada de trabalho – uma luta entre o conjunto dos capitalistas, i.e., a classe 
capitalista, e o conjunto dos trabalhadores, i.e., a classe trabalhadora.131 

Do ponto de vista operário, a regulamentação é fruto da luta, as concretiza-
ções jurídicas são resultados da luta contra o trabalho. No entanto, nem a valida-
de dessas conquistas do ponto de vista operário tira do direito o fato de ele ser 
uma forma de exploração. “Se o Règlement organique dos Principados do Danú-
bio foi uma expressão positiva da avidez por mais-trabalho, legalizada a cada 
parágrafo, as Factory Acts inglesas são uma expressão negativa dessa mesma avi-
dez.”132 “A legislação fabril, essa primeira reação consciente e planejada da socie-
dade à con�guração natural-espontânea de seu processo de produção, é, como 
vimos, um produto tão necessário da grande indústria quanto o algodão, as self-
-actors e o telégrafo elétrico.133 Seguindo Pachukanis, a total alienação do direito 
em relação à luta de classes, mesmo no período de transição, já havia �cado clara, 
para além dos limites de seu discurso sobre as condições da transição na União 
Soviética da NEP. Ora, é importante compreender as implicações dessa nova 
determinação da alienação marxiana do operário em relação ao capital. E, em 
Pachukanis, tais implicações começam a se mostrar quando ele, nos dois últimos 
capítulos de sua obra134, recusa-se a submeter a luta de classes às novas regras do 
direito, mesmo que “socialista”. Recusa utopista, dadas as condições da transição 
russa? Talvez. Mesmo assim, a tensão polêmica que a teoria compreende não 
pode ser encerrada por meio desse reconhecimento. Porque ela vai no cerne do 
problema e de�ne o estágio de transição fora de qualquer possibilidade de recu-
peração revisionista do pensamento de Pachukanis: a transição só pode ser um 
espaço de luta, um processo de alheamento proletário interpretado pela luta en-
tre as classes em luta. Não há uso alternativo do direito que possa substituir esse 
processo de luta. Não há dualismo de poder que possa ser institucionalmente 
gerenciado. A transição se distingue de qualquer outra fase anterior de domínio 
do direito somente se é um período de lutas contra a alienação jurídica, lutas que 
não se deixam abarcar em nenhum equilíbrio reconstituído. A luta contra o tra-
balho e contra o direito como forma especi�ca da organização do trabalho não 
pode se deter em limite algum.

131 K. Marx, O capital, Livro I, cit., p. 309.
132 Ibidem, p. 313.
133 Ibidem, p. 551.
134 A crítica de K. Korsh (“En guise d’introduction”, cit.) a esses dois capítulos é absolutamente 

desfocada.
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É claro que, se, como acreditamos, podemos ler realmente em Pachukanis essa 
convicção teórica, se todas as contradições de seu pensamento podem ser anuladas 
nessa tensão que ele colhe do movimento revolucionário vivo, ainda assim haverá 
quem reconheça nele uma margem de utopia. Mas isso também desaparece quan-
do nos colocamos no terreno da tendência, intuída por Pachukanis e descrita por 
Marx. Assim como quando Marx escreve:

O grande papel histórico do capital é o de criar esse trabalho excedente, trabalho supér-
fluo do ponto de vista do simples valor de uso, da mera subsistência, e seu destino histó-
rico está consumado tão logo, por um lado, as necessidade são desenvolvidas a tal ponto 
que o próprio trabalho excedente acima do necessário é necessidade universal derivada 
das próprias necessidades individuais; por outro, a laboriosidade universal mediante a 
estrita disciplina do capital, pela qual passaram sucessivas gerações, é desenvolvida como 
propriedade universal da nova geração; tão logo, finalmente, o desenvolvimento das for-
ças produtivas do trabalho, que o capital incita continuamente em sua ilimitada mania 
de enriquecimento e nas condições em que exclusivamente ele pode realizá-lo, avançou 
a tal ponto que a posse e a conservação da riqueza universal, por um lado, só requerem 
um tempo de trabalho mínimo de toda a sociedade e, por outro lado, a sociedade que 
trabalha se comporta cientificamente com o processo de sua reprodução progressiva, 
com sua reprodução em uma abundância constantemente maior; que deixou de existir, 
por conseguinte, o trabalho no qual o ser humano faz o que pode deixar as coisas faze-
rem por ele. Consequentemente, capital e trabalho comportam-se aqui como dinheiro 
e mercadoria; o primeiro é a forma universal da riqueza, a segunda é só a substância que 
visa o consumo imediato. Todavia, como aspiração incansável pela forma universal da ri-
queza, o capital impele o trabalho para além dos limites de sua necessidade natural e cria 
assim os elementos materiais para o desenvolvimento da rica individualidade, que é tão 
universal em sua produção quanto em seu consumo, e cujo trabalho, em virtude disso, 
também não aparece mais como trabalho, mas como desenvolvimento pleno da própria 
atividade, na qual desapareceu a necessidade natural em sua forma imediata; porque 
uma necessidade historicamente produzida tomou o lugar da necessidade natural.135 

Eis, portanto, o terreno da transição. Pachukanis paga o terrível preço de seu 
distanciamento das condições russas, embora já dentro de uma grande consciência 
da formidável força do processo revolucionário. O olhar de quem analisa a transi-
ção só pode ser dirigido para o crescimento do novo indivíduo proletário. E só a 
luta interpreta esse crescimento, a luta contra o trabalho e sua organização, a luta 
contra o direito. Qualquer caso jurídico, qualquer instituto, qualquer Estatuto, 
pode constituir uma vitória operária, mas na medida em que seja considerado um 

135 K. Marx, Grundrisse, cit., p. 255-6.
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registro dos efeitos da luta e de apropriação de muitas possibilidades de crescimen-
to do indivíduo coletivo proletário que não quer o trabalho. Do ponto de vista da 
aplicação estatal, da efetividade jurídica, qualquer instituto é, na verdade, apenas 
reestruturação do domínio capitalista.

Assim que a revolta crescente da classe operária obrigou o estado a reduzir à força o 
tempo de trabalho e a impor à fábrica propriamente dita uma jornada normal de traba-
lho, ou seja, a partir do momento em que a produção crescente de mais-valor mediante 
o prolongamento da jornada de trabalho estava de uma vez por todas excluída, o capital 
lançou-se com todo seu poder e plena consciência à produção de mais-valor relativo por 
meio do desenvolvimento acelerado do sistema da maquinaria.136 

Do ponto de vista da efetividade, todo momento de vitória operária deve ser 
reestruturação técnica e jurídica da produção de capital, todo momento de reorga-
nização do trabalho é, ao mesmo tempo, ampliação e intensi�cação de sua valori-
zação, da exploração. Somente o olhar dirigido para a luta e para a sua continuida-
de representa o ponto de vista operário. Utópica não é a distância entre a luta e o 
objetivo comunista; utópico é crer na possibilidade de passar pelos institutos do 
capital para destruir a exploração. Somente a separação do capital que a classe ope-
rária encontra na luta é terreno de transição, somente a totalidade do projeto de 
destruição destrói a utopia.

“A outra reprimenda que me faz o camarada Stutchka, justamente a de que eu 
reconheço a existência do direito apenas na sociedade burguesa, eu aceito [...].”137

1973

136 Idem, O capital, Livro I, cit., p. 482; grifos nossos.
137 Ver, neste volume, p. 65.
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Manifestação de operários de fábrica armamentista de Petrogrado, em julho de 1917.
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