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1. ASCENSÃO E QUEDA DE PACHUKANIS

Pachukanis é um gigante da teoria do direito. Não apenas foi uma 	gura domi-
nante na jurisprudência soviética da década de 1920 e início da década de 1930, 
mas “é o único 	lósofo do direito soviético marxista que obteve reconhecimento 
acadêmico signi	cativo fora da URSS”1. A reputação intelectual de Pachukanis na 
URSS sofreu um revés extremo. Até o início da década de 1930, ele era o maior 
	lósofo do direito do país2; depois, em 1937, foi denunciado como “traidor e sa-
botador”, um “inimigo do povo”3. Foi preso e desapareceu em janeiro do mesmo 
ano. Desse momento até a sua reabilitação jurídica póstuma em 1956 – ainda 
considerado o	cialmente equivocado, mas ao menos reconhecido como um pensa-
dor –, Pachukanis e sua teoria eram tabu na URSS4.

* Tradução dos itens “1. �e Rise and Fall of Pashukanis” e “2. �e General �eory of Law and 
Marxism”, do capítulo 3, “For Pashukanis: An Exposition and Defence of the Commodity-Form 
�eory of Law”, do livro Between Equal Rights: A Marxist �eory of International Law (Leiden, 
Brill, 2005), p. 75-9. Traduzido do original em inglês por Pedro Davoglio. (N. E.)

1 Piers Beirne e Robert Sharlet, “Towards a General �eory of Law and Marxism: E. B. Pashuka-
nis”, em Piers Beirne (org.), Revolution in Law (Londres, M. E. Sharpe, 1990), p. 17.

2 Contudo, é exagerada a a	rmação de John Hazard de que a teoria de Pachukanis era “considerada 
infalível”; ver John Hazard, “Foreword”, em E. Pashukanis, Pashukanis: Selected Writings on Mar-
xism and Law (Londres, Academic Press, 1980), p. xiv. Embora reconhecesse o poder e a impor-
tância da abordagem de Pachukanis, P. I. Stutchka criticou-o já em 1927, ver Michael Head, “�e 
Passionate Legal Debates of the Early Years of the Russian Revolution”, Canadian Journal of Law 
and Jurisprudence, v. 14, n. 1, 2001, p. 3-27.

3 Susan Von Arx, An Examination of E. B. Pashukanis’, General �eory of Law and Marxism (Tese de 
PhD, Suny, 1997), p. 3.

4 Há material biográ	co disponível em Piers Beirne e Robert Sharlet, “Pashukanis and Soviet Legality”, 
em Piers Beirne e Richard Quinney (orgs.), Marxism and Law (Nova York, Wiley, 1982); e Michael 
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O expurgo 	nal de Pachukanis foi resultado da incompatibilidade entre suas teo-
rias e as exigências do programa stalinista. Tentando orientar suas velas aos novos 
ventos, Pachukanis revisou seu trabalho diversas vezes e publicou uma série de 
“autocríticas”5. Essas revisões alteraram fundamentalmente a natureza de sua teoria, 
até “não ser mais reconhecível”6: em 1931, “Pachukanis tinha revisto signi	cativa-
mente cada uma de suas hipóteses, inclusive a sua premissa metodológica fundamen-
tal. O resultado não era mais compatível com a teoria jurídica da “troca mercantil”7.

Por exemplo, Curso de direito econômico soviético, de 1935, e o ensaio “O Estado 
e o direito sob o socialismo”, de 19368,

mostram quão empobrecidos os brilhantes insights de Teoria geral do direito e marxismo ti-
nham se tornado depois do XVI Congresso do Partido [em junho de 1930] e do Segundo 
Plano Quinquenal. Neste ponto, não precisamos mais especular se as revisões intelectuais 
da principal ideia da obra de Pachukanis foram induzidas por pressões estritamente políti-
cas e oportunistas. Em Curso de direito econômico soviético, Pachukanis dá uma explicação 
extensa, simplista e funcionalista da natureza do direito econômico soviético sob as con-
dições de transição do socialismo. [Foi] concebido sob coerção manifesta para conformar-
se à interpretação stalinista das análises breves e insatisfatórias de Marx e Engels sobre o 
período de transição entre o capitalismo e a fase superior do comunismo [...].9

Essas “abjurações 	nais [...] são repetições quase ilegíveis do dogma stalinis-
ta”10. A trajetória do pensamento de Pachukanis deve ser classi	cada como uma 
tragédia intelectual.

Head, “�e Rise and Fall of a Soviet Jurist: Evgeny Pashukanis and Stalinism”, Canadian Journal of 
Law and Jurisprudence, v. 17, n. 2, 2004. A história da recepção da 	loso	a de Pachukanis está em 
Robert Sharlet, Peter Maggs e Piers Beirne, “P. I. Stuchka and Soviet Law”, em Piers Beirne (org.), 
Revolution in Law, cit.; e Michael Head, “�e Rise and Fall of a Soviet Jurist”, cit. Sobre a ascensão e a 
queda da teoria de Pachukanis e a “escola jurídica da troca mercantil”, ver Robert Sharlet, Pashukanis 
and the Commodity Exchange �eory of Law, 1924-1930: A Study in Soviet Marxist Legal �ought (tese 
de PhD, Indiana University, 1968); Piers Beirne e Robert Sharlet, “Towards a General �eory of Law 
and Marxism: E. B. Pashukanis”, cit.; Michael Head, “�e Rise and Fall of a Soviet Jurist”, cit., que 
também apresenta um resumo da teoria, de sua recepção e críticas. Em “�e Passionate Legal Debates 
of the Early Years of the Russian Revolution”, Michael Head faz um panorama dos debates jurídicos na 
Rússia, aos quais Pachukanis deu uma importante contribuição.

5 Para uma cronologia dessas “correções”, ver Robert Sharlet, Pashukanis and the Commodity Ex-
change �eory of Law, cit., p. 268-87.

6 Ibidem, p. 284.
7 Ibidem, p. 275.
8 Piers Beirne e Robert Sharlet, “Towards a General �eory of Law and Marxism”, cit., p. 302-44 e 

346-61.
9 Idem, “Pashukanis and Soviet Legality”, cit., p. 30. Essa é uma versão prévia do trabalho poste-

riormente publicado como “Towards a General �eory of Law and Marxism”, cit.
10 Ronnie Warrington, “Standing Pashukanis on his Head”, Capital and Class, n. 12, 1980-1981, p. 103.
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A reputação de Pachukanis foi conquistada com Teoria geral do direito e mar-
xismo, publicado em 1924. É nele que encontramos o núcleo de seu pensamento 
jurídico. [...]

2. TEORIA GERAL DO DIREITO E MARXISMO11

Devemos enfatizar que Pachukanis via esse livro apenas como um ponto de 
partida para a teoria do direito marxista. Ele o descreveu como um “um rascunho”, 
“um esboço [...] de uma crítica marxista dos principais conceitos jurídicos”*. O 
ponto principal de sua teoria era, nas palavras de seu colega Stutchka, uma “tenta-
tiva de aproximação da forma do direito e da forma da mercadoria”**: daí a teoria 
jurídica da “troca mercantil” ou da “forma-mercadoria”.

Pachukanis via esse projeto como um esclarecimento de uma teoria já existente 
em Marx e Engels, embora não formulada de maneira rigorosa. “A tese fundamen-
tal”, a	rmou ele, “[a] de que o sujeito de direito das teorias jurídicas possui uma re-
lação extremamente próxima com os proprietários de mercadoria, não precisa ser 
provada uma segunda vez depois de Marx”***. Sua modéstia beira a timidez. Não só 
a meia dúzia de a	rmações discrepantes sobre o direito presente na obra de Marx está 
longe de ser sistemática, como Pachukanis reivindica muito mais do que a vaga “re-
lação próxima” entre os proprietários de mercadoria e o sujeito de direito.

Pachukanis argumenta que a lógica da forma da mercadoria é a lógica da forma do 
direito. Chris Arthur faz um excelente trabalho ao tratar dessa relação complexa:

Pachukanis argumenta que o elemento jurídico na regulação da conduta humana entra em 
cena quando começam o isolamento e a oposição de interesses. Ele prossegue relacionando isso 
intimamente ao surgimento da forma da mercadoria na mediação das trocas materiais.  
Sua estratégia materialista básica é correlacionar a troca de mercadorias com o momen-
to em que o homem passa a ser visto como uma personalidade jurídica – portador de 
direitos (em oposição aos privilégios consuetudinários). Além do mais, isso se explica 
em termos de vínculos conceituais que se obtêm entre a esfera da troca de mercadorias 
e a forma do direito. A natureza da superestrutura jurídica é adequada a esse modo 
de produção. Para que a produção possa se realizar como produção de mercadorias, 
é preciso encontrar formas adequadas de conceber as relações sociais e as relações dos 
homens com seus produtos, e elas são encontradas na forma do direito [...].

11 Exposições mais abrangentes incluem Robert Sharlet, Pashukanis and the Commodity Exchange 
�eory of Law, cit.; e Susan Von Arx, An Examination of E. B. Pashukanis’, General �eory of Law 
and Marxism, cit., p. 13-156, que faz uma leitura capítulo a capítulo.

* Ver, neste volume, p. 9. (N. E.)
** Ver, neste volume, p. 12. (N. E.)
*** Ver, neste volume, p. 12. (N. E.)

teoriageraldodireito_miolo.indd   203 04/05/17   20:30



204 • China Miéville

À medida que o produto do trabalho assume a forma de mercadoria e se torna portador 
de valor, as pessoas adquirem a qualidade de sujeitos jurídicos com direitos [...].
Para Pachukanis, as formas jurídicas regulam as relações entre sujeitos autônomos – o 
sujeito é o “átomo” do sistema jurídico. Ao destacar o caráter específico dessa regula-
mentação jurídica do comportamento, ele a contrasta com a regulação técnica, argu-
mentando que, nesta última, pode-se presumir uma unidade de propósitos, enquanto 
o elemento básico da regulação jurídica é a contestação – dois lados defendendo cada 
qual os seus direitos. De maneira deliberadamente paradoxal, diz que, historicamente, 
o direito começa com o processo judicial.12

O argumento de Pachukanis é que, na troca mercantil, a mercadoria deve ser 
propriedade privada de seu proprietário, livremente trocada por outra. Em sua forma 
fundamental, as mercadorias são trocadas em dada proporção por seus valores de 
troca, não por uma razão externa qualquer ou porque uma das partes da troca assim 
o exigem. Portanto, cada agente da troca precisa ser 1) um proprietário privado, e  
2) formalmente igual ao(s) outro(s) agente(s). Sem essas condições, o que ocorreria 
não seria uma troca de mercadorias. A forma jurídica é a forma necessária tomada pela 
relação entre proprietários formalmente iguais de valores de troca.

Na oposição e na igualdade dos sujeitos de direito, sendo a troca pací	ca ou não, 
a contestação é no mínimo implícita e pertence ao núcleo da forma jurídica. Onde 
há potencialidade de disputa entre indivíduos soberanos, formalmente iguais, implica-
dos na troca mercantil – em oposição aos indivíduos formalmente desiguais implica-
dos nas relações hierárquicas de comando, digamos, do feudalismo – uma forma es-
pecí	ca de regulação social é necessária. Ela precisa formalizar o método de solução 
de qualquer disputa, sem diminuir a soberania ou a igualdade de nenhuma das par-
tes. Essa forma é o direito, que se caracteriza por sua qualidade abstrata e se baseia na 
igualdade de seus sujeitos e em seu caráter permeável ao capitalismo.

China Miéville (1972), nasceu na Inglaterra e é formado em antropologia social pela 
Universidade de Cambridge, com mestrado e doutorado em filosofia do direito 
internacional pela London School of Economics. Professor de escrita criativa na 
Universidade de Warwick, foi um dos fundadores do Left Unity e é membro da 
International Socialist Organization. Um dos nomes mais importantes da literatura new 
weird, foi duplamente contemplado pelo British Fantasy Award e recebeu três vezes o 
Arthur C. Clarke Award (o prêmio mais importante dedicado aos livros de ficção científica). 
É autor, entre outros, de A cidade & a cidade (2014) e Estação Perdido (2015), ambos  
pela Boitempo.

12 Chris Arthur, “Introduction”, em E. Pashukanis, Law and Marxism, cit., p. 13-5; grifos do original.
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