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INTRODUÇÃO 

 

 Ao se iniciar este tema a primeira pergunta que precisa ser respondida 

é quanto à existência, ou não, do direito subjetivo. Se não existe, por que persiste sua 

utilização na prática forense? Mas, o mais importante é, se ele existe como existe? 

Quais as formas que toma? Quais os seus fundamentos? A doutrina tradicional o aceita. 

Encontramos na prática dos tribunais, até hoje, a convicção de sua existência, pela 

maioria dos operadores do direito. Mas, geralmente, essa convicção não é mediada pela  

reflexão crítica, podendo ser considerada apenas uma noção útil na forma de operar o 

direito; porem, sem conteúdo substantivo. Enfim, qual seria o estatuto teórico do direito 

subjetivo? 

 

 O direito de propriedade e o direito de crédito são argüidos, 

normalmente, como direitos subjetivos. Atualmente, os movimentos sociais em torno 

dos direitos humanos levam-nos a considerar importância da questão dos direitos 

subjetivos, mormente porque, pela dinâmica econômico-social, os direitos humanos 

(direitos civis à vida, à segurança, à liberdade, à propriedade; os direitos sociais e 

econômicos; os direitos políticos e os direitos difusos etc.) sofrem visível 

desconstrução, especialmente quanto aos direitos sociais. Por que isso ocorre? 

 

 O direito de propriedade é disciplinado no nosso Código Civil como 

direito das coisas que Washington de Barros Monteiro1 classifica em três tipos: clássico, 

científico e legal. O clássico é o herdado do direito romano compreendendo, 

basicamente, direitos relativos a imóveis, tais como: servidão, superfície, enfiteuse, 

penhor e hipoteca. O científico é a adaptação do clássico pela doutrina, vale dizer, 

adaptação às necessidades atuais. O legal é o compreendido no ordenamento jurídico. 

 

 Por vincular-se à doutrina tradicional, Barros Monteiro2 diz: “O 

direito das coisas é a parte do direito civil que por mais tempo se manteve fiel à 

tradição romana e aos princípios individualistas, que traçam a história da 

                                                 
1 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva V.3, 1983, p.2. 
2 MONTEIRO, op. cit., p.2. 
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humanidade”. A doutrina tradicional defende a idéia de que o nosso direito civil resulta 

da evolução do direito romano. Ari Marcelo Sólon3 discorda deste entendimento, em “O 

problema do dever jurídico a luz de uma teoria realista do direito” anota: “É certo que 

os juristas declaram haver mais continuidade na historia dos conceitos jurídicos do que 

na verdade existe”. Demonstra, a seguir, as divergências que comprovam sua tese. 

 

 Partindo da concepção romana, Barros Monteiro coloca que a 

propriedade conferia a seu detentor o direito de usar, gozar e dispor do bem que possui, 

numa relação erga omnis, vale dizer, sem objeção de ninguém. 

 

 A propriedade, que no início era absoluta, passou com o tempo a 

receber limitações por parte do Estado. Tanto que Barros Monteiro comenta mais 

adiante que, inicialmente, a fórmula era usar, gozar e abusar do bem objeto da 

propriedade. O abusar significando a destruição do bem. Tal palavra foi substituída pela 

palavra dispor. Vale ressaltar que há bens consumíveis, com o seu uso eles 

desaparecem, aqui caberia a palavra abusar; contudo, a destruição de bens duráveis 

reduz o patrimônio nacional, sua destruição representa empobrecimento social, 

havendo, assim, a necessidade da alteração mencionada. 

 

 As limitações da propriedade evoluíram até a conceituação moderna 

de “função social”, ou seja, a propriedade tornou-se a base de geração de novas 

riquezas, empregando pessoas e aumentando o produto nacional. 

 

 A nossa legislação civil relativa ao assunto direito das coisas 

contempla a propriedade, a posse e os direitos reais sobre coisas alheias. A 

denominação genérica, direito de propriedade diz respeito tanto ao direito em seu 

aspecto estático (valor de uso) quanto ao seu aspecto dinâmico (valor de troca). As 

transações de troca compra e venda etc., são disciplinadas por contratos que podem ser 

de direito civil e de direito comercial. As operações comerciais são efetuadas por 

                                                 
3 SÓLON, Ari Marcelo. O problema do dever jurídico à luz de uma teoria realista do direito – Tese FADUSP, p. 
13. 
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comerciantes, profissionais que fazem da mercancia seu trabalho gerando fluxos 

financeiros em operações constantes e repetidas. 

 

 O direito comercial apresenta sua origem no direito dos comerciant es 

da Idade Média que ficou conhecido como “Lex Mercatória”, decorrente dos 

mercadores que afluíam às cidades (burgos). 

 

 Ainda, Barros Monteiro comenta: “Todo o direito, seja qual for sua 

natureza, pessoal ou real, encerra sempre a idéia de obrigação, como antítese 

natural”,4 aqui temos uma proposição dialética. Mais adiante:  

 

 

No próprio código, bem como em outras leis, a palavra obrigação 

comporta vários sentidos. Pode, com efeito, designar- lhe o lado ativo, também chamado 

crédito, e o lado passivo, também chamado débito, assim como o conjunto da relação 

jurídica, a abranger, destarte, o duplo aspecto (ativo e passivo), o vínculo e a prestação 

(grifos do autor). 

 

 

 Sobre o assunto, Alf Ross5 comenta que desde a Antiguidade há a 

divisão entre direitos reais e pessoais. Modernamente há, também, o direito de 

propriedade imaterial que apresenta, atualmente, no Brasil, três ramos: direitos autorais, 

direitos de propriedade industrial (marcas e patentes) e os direitos relativos ao software. 

 

 Notamos que, enquanto o Estado avança no direito privado, 

estabelecendo limites e criando funções sociais (diminuindo, assim, a autonomia 

privada), o progresso tecnológico abre novas perspectivas, com o aparecimento de 

novos direitos, alguns de difícil enquadramento nos moldes tradicionais do direito 

subjetivo. Juan Ramon Capella 6 comenta que os Estados Unidos pretendem patentear 

                                                 
4 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva V.3, 1983, p. 2.  
5 ROSS, Alf. Direito e justiça. São Paulo: Edipro, 2000, Capítulo VII. 
6 CAPELLA , Juan Ramon. Fruto proibido. Tradução: Gresiela Nunes da Rosa e Lédio Rosa de Andrade. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 
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uma equação matemática (na realidade, uma equação é uma espécie de algoritmo, como 

os programas de computadores, estes, inclusive, já contemplados com a chamada lei do 

software). 

 

 Por outro lado, o avanço da engenharia genética fez com que os 

Estados Unidos pleiteassem a patente de organismos vivos geneticamente modificados. 

 

 O desenvolvimento das tecnologias ocorre de vários lados, começam a 

aparecer “efeitos colaterais” do desenvolvimento, a poluição ambiental e a virtual 

(exemplo desta são os hackers e os vírus que atacam computadores e causam prejuízos 

aos usuários). Assim, notamos que o conceito de direito subjetivo começa a fazer água. 

 

 Também há conflitos entre os direitos fundamentais. Por que existem 

contradições e conflitos entre esses direitos? Há, contudo, grandes autores, como 

Duguit, Kelsen e Alf Ross, que negam a sua existência, pelo menos na forma em que a 

doutrina tradicional o concebeu. Notamos que, em função da abordagem filosófica que 

se adote, chegamos a resultados diferentes. 

 

 A grande questão que está envolvida e que será objeto desta tese é: De 

onde provém o direito subjetivo? Da lei positiva ou da realidade social? É possível 

haver direito sem lei? Como conceber a sanção institucionalizada sem a lei? Como 

conceber o dever ser jurídico sem a positivação? O que mais vale para a determinação 

do direito subjetivo: a forma, o procedimento para criá- lo, ou o conteúdo, as relações 

materiais da vida social? Quais relações orgânicas entre os direitos subjetivos e a vida 

social? Como esses direitos defluem das relações sociais? Estas questões são velhas, 

mas sempre renovadas conforme o enfoque que se adote para analisá- las. 

 

 Isso tudo converge para a nossa preocupação metodológica que passa 

a ser o próprio núcleo da tese. O modo de encarar tradicional, segundo o qual o direito 

subjetivo é sempre dotado de uma referência, uma realidade ontológica, nesse sentido, 

pode ser reconsiderado a partir da análise da linguagem? Que resultados obtemos, com a 
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aplicação dos padrões tradicionais da linguagem? E a perspectiva pragmática no direito, 

após a reviravolta da linguagem, é suficiente para resolver a questão? Quais suas 

limitações? Só é possível considerar a questão pelos seus resultados, de maneira 

pragmático-funcionalista? Há a possibilidade de encarar o problema do direito subjetivo 

de modo a superar tanto a concepção substancialista tradicional, quanto a pragmático-

funcional? 

 

 A originalidade de cada tese a respeito dos direitos subjetivos reside 

na forma de encará- los. A novidade está mais no método de análise do que na 

substância analisada. Aliás, a substância passa a ter a sua natureza e características 

configuradas em razão do modo como é encarada. Não há objeto sem sujeito, nem este 

tem qualquer dimensão ontológica independentemente do objeto. Ambos se relacionam 

dialeticamente. Essa polarização não é estática; é profundamente dinâmica e 

totalizadora, dentro de uma unidade dialética de permanência no fluxo e unidade na 

multiplicidade. A inovação desta tese está precisamente em considerar a questão sob o 

ângulo da linguagem e da dialética materialista. 

 

 A hipótese de que partimos considera a possibilidade de transpassar o 

momento substanc ialista ou mesmo metafísico na abordagem do direito subjetivo, bem 

como, dentro de uma consideração crítica comunicativa de cunho dialético, superar o 

momento da crítica pragmático-funcionalista da linguagem. O momento dialético-

social, que ensaiamos como hipótese, compreende e mantém os elementos positivos e 

racionais de cada momento anterior, sem perder de vista a positivação do direito e suas 

conexões iniludíveis com a realidade social e econômica, traduzíveis na vida jurídica. 

Isso, pensamos, deve torna r mais transparente e justificada a acolhida que hoje 

presenciamos das teorias da argumentação e da tópica nas operações de hermenêutica e 

aplicação do direito, sem excluir peremptoriamente as formas ainda dominantes da 

dogmática tradicional. Na verdade, consideramos a necessidade de explicar, para além 

da positivação do direito, a realidade social e econômica que determina 

substancialmente a vida jurídica. 
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 Partiremos de algumas considerações estratégicas para delimitar nossa 

pesquisa, assim elegeremos, dentre as possibilidades que o direito subjetivo apresenta o 

direito de propriedade e algumas transformações decorrentes de sua evolução, 

especialmente no que respeita a sua expressão jurídica. 

 

 O conceito de propriedade, inicialmente estático, vale dizer, perpétuo, 

erga omnis, típico, por exemplo, da propriedade imobiliária, de tradição romana, passou 

a coexistir com a idéia de propriedade dinâmica, de bens para a comercialização no 

mercado, disciplinada pelo direito comercial, empresarial, econômico, ambiental, do 

consumidor etc. Tudo isso resulta das demandas sociais em virtude da produção em 

massa de bens e serviços caracterizada pelo alto nível de desenvolvimento das forças 

produtivas alcançado pelo capitalismo globalizado. Assim, a propriedade privada de 

grandes complexos produtivos ou de serviços (industriais, comerciais, de transportes 

etc.) leva consigo funções sociais antes inimagináveis, determinando configurações 

totalmente diferentes dos direitos e situações subjetivas. 

 

 Portanto, consideramos que o direito de propriedade forma o eixo 

vertebrador do sistema social em que vivemos e o direito subjetivo correspondente é um 

relevante referencial para o desenvolvimento de nossa hipótese de trabalho. Em face de 

tais fatos, nossa análise parte do direito subjetivo de propriedade e procura situá- lo no 

contexto socioeconômico atual. Aí poderemos observar como se comporta a figura do 

direito subjetivo: se efetivamente existe; de onde surge e o porquê de sua prática; qual a 

sua realidade e como persiste; qua l o seu papel e o significado que assume na ordem 

jurídica contemporânea. 

 

 Procura-se uma melhor compreensão do que se pode entender por 

direito subjetivo (e, de resto, do direito em geral), e o seu papel no dimensionamento da 

realidade jurídica, tanto do ponto de vista ontológico, quanto do ponto de vista 

metodológico e operacional. Certamente, a questão demandará uma reflexão crítica 

sobre o objeto e a teoria do direito. A metodologia utilizada para esse fim deve 

proporcionar um melhor entendimento dos fenômenos sociais e de sua tradução no 

âmbito jurídico. Isso significa buscar, de certo modo, a arqueologia do direito. 
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Lembremos que as teorias jurídicas atuais, em grande parte, são parciais, geralmente 

amparadas em aspectos ideológicos que desconstroem ou ocultam a realidade, 

resultando numa compreensão fragmentada e distorcida do mundo jurídico. O grande 

objetivo é investigar uma forma de abordagem metodológica que permita eliminar essa 

dimensão mascaradora da realidade jurídica. Há, portanto, a necessidade de denunciar o 

véu ideológico sempre presente nas reflexões e na vivência do direito. 

 

 Procuramos responder às questões propostas e ampliar nossa visão 

para responder a novos questionamentos. O objetivo específico é o de abordar as formas 

lingüísticas pelas quais o direito subjetivo se manifesta e procurar relacioná- las com as 

específicas situações subjetivas em que se apresentam, objetivando verificar sua 

consistência ontológica ou lingüística. É preciso esclarecer as diferentes relações entre o 

direito subjetivo, sob algumas de suas manifestações estratégicas e mais importantes 

(direito de propriedade, de crédito, direito humanos, direito à ação judicial etc.) e a 

realidade social e econômica em constante mutação. Como já dissemos, o direito de 

propriedade terá aqui uma abordagem especial. A idéia é verificar até onde se pode 

consignar a realidade desse direito como algo substantivo ou como algo que não tem 

outro aspecto senão o de ser objeto de comunicação pragmático-nominalista ou, ainda, 

como algo que exprime a realidade das relações econômicas e políticas. 

 

 Relembrando que na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, marco dos direitos fundamentais, consagra-se, em seu artigo 17, o 

direito de propriedade; notamos que esse direito se transformou desde o direito romano, 

quando seu objeto era fundamentalmente material, passando, no decorrer dos séculos, a 

qualificar situações extremamente complexas, incluindo as dimensões imateriais 

produzidas pelo esforço espiritual dos homens. 

 

 A partir do século XX, com o desenvolvimento intenso da ciência, 

tecnologia e informação, a propriedade imaterial ganha destaque muito relevante. Como 

lidar com novos problemas? Karl Engisch7 comenta que o furto de energia elétrica, no 

início da eletrificação, não podia ser punido por falta de previsão legal. E atualmente os 

                                                 
7 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1996. 
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hackers? Como punir os responsáveis pela proliferação de vírus na Internet? Como 

caracterizar os crimes virtuais? Como tratar juridicamente problemas concernentes à 

distribuição em massa? Como combater a pirataria? E os problemas resultantes da 

bioética? Como caracterizar o sujeito de direito coletivo e seus direitos subjetivos? 

 

 No início do século XX, Leon Duguit8 introduziu a expressão: 

“função social da propriedade”, que, depois foi utilizada por Karl Renner em seus 

trabalhos. Tal expressão antecipou tendências que se materializaram anos mais tarde 

como, por exemplo, o artigo 170, inciso III da nossa Constituição. 

 

 Os direitos difusos trouxeram dificuldades para a conceituação do 

principal agente do direito subjetivo, o sujeito de direito. Quem é o sujeito de direito dos 

direitos ao meio ambiente equilibrado? A sociedade? Alguns grupos? A natureza? As 

futuras gerações? Como identificar o acordo de vontade num contrato de distribuição 

em massa? 

 

 Notamos que as teorias existentes apresentam dificuldades desde seus 

conceitos mais básicos e, parecem não condizer com as necessidades de soluções de 

problemas que as demandas sociais se lhes impõem. 

 

 Dentre as mais tradicionais correntes de pensamento, destacamos as 

racionalistas (essencialistas, referencialistas) e as empiristas (nominalistas). Cada qual 

se subdivide em subespécies que, por sua vez, apresentam uma visão diferente quanto 

ao direito (e ao direito subjetivo, por decorrência). Posteriormente, com o 

desenvolvimento da filosofia dialética, passamos a ter novas formas de abordagem da 

realidade social que, a partir de Hegel, ainda que sob o aspecto idealista, possibilitam 

ver essa realidade sob a perspectiva do conflito, da contradição. 

                                                 
8 DUGUIT, Leon. Las transformaciones del derecho publico y privado . Tradução: Adolfo G. Posada y Ramon 
Jaen (Derecho Publico) e Carlos G. Posada (Derecho Privado), Buenos Aires: Editorial Heliasta SRL, 
1913. 
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Esse modo de ver o mundo pode ser qualificado alternativamente 

segundo a visão realista, pautada especialmente nas idéias que formulam a visão do 

materialismo dialético, propugnado por Marx e seus epígonos. Esta última será uma 

vertente metodológica escolhida por nós. Na filosofia contemporânea, por outro lado, 

veremos as diferentes linhas que marcam o desenvolvimento da crítica da linguagem, 

especialmente no segmento da teoria da comunicação e da pragmática, o que nos 

propiciará subsídios metodológicos preciosos para a abordagem e pesquisa do nosso 

tema. 

 

 Assim, propomos um exame sintético dessas metodologias de 

abordagem e análise, enfocadas no tempo, e a localização das respectivas deficiências 

relativas ao assunto de nosso interesse que serão, posteriormente, cotejadas com a visão 

da dialética social, quando, esperam-se, algumas deficiências possam ser superadas. 

Nesse sentido, pretendemos desenvolver uma pesquisa adotando uma posição crítica a 

partir de uma visão dialético-social do direito. 
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CAPÍTULO 1 – QUESTÕES BÁSICAS 

 

 O direito reflete (ou procura refletir) não só as condições socio-

econômicas de sua época, como também o ponto de vista hegemônico dos grupos 

dominantes que procuram manter e justificar o status quo vigente. Assim, o direito 

apresentou grande desenvolvimento no mundo clássico, com o direito romano 

aparecendo num contexto de dominação, calcado na estrutura escravista de produção, 

expressão de, praticamente, todo o mundo conhecido e herdeiro da cultura grega. 

Posteriormente, na Idade Média, com o predomínio da Igreja, houve mudanças 

culturais, políticas, ideológicas e econômicas, resultando nas estruturas feudais de 

poder, com a descentralização do poder social e a identificação das relações econômicas 

e políticas, com base no sistema de produção artesanal, orientado principalmente para a 

satisfação das necessidades do feudo. Isso naturalmente se refletia na definição das 

formas jurídicas e na vivência da experiência do direito pré-moderno. Este era 

predominantemente consuetudinário, baseado na tradição e na visão religiosa do mundo. 

 

 Com o aparecimento do capitalismo, decorrente da transformação da 

produção e da expansão do comércio, o direito natural, inicialmente de cunho divino, 

passou a ser considerado como fruto da razão humana (Grotius, no século XVII, 

notabilizou-se por esta mudança de concepção). 

 

 Decorrentes das revoluções e transformações burguesas dos séculos 

XVII e XVIII, na Inglaterra, Paises Baixos, Estados Unidos e França, fruto da prática 

social e das idéias iluministas que expressaram as novas condições políticas, 

econômicas (industrialismo) e, por decorrência, as jurídicas, surgiram as idéias 

contratualistas, especialmente resultantes dos trabalhos de Hobbes, Locke e Rousseau. 

Houve, com o fim do feudalismo, a expansão do mercado, da economia monetária e do 

assalariato, bem como a concentração das decisões políticas e, com isso, o aparecimento 

do absolutismo e do Estado como uma nova forma de organização política. Isso, 

portanto, repercutiu diretamente nas formas de produção, interpretação e aplicação do 

direito e dos modos de ação política dos segmentos de poder social, bem como 

estimulou a descentralização do poder econômico na sociedade civil, com a consagração 
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do individualismo e a expansão da produção mercantil, em função da adoção 

universalizada dos contratos, da igualdade formal, da liberdade de iniciativa e da 

liberdade dos vínculos feudais. Dessa época, vêm as práticas que consagram a 

positivação do direito e a presença iniludível do Estado. 

 

 O direito positivo, o emanado pela autoridade, deixou em segundo 

plano o direito natural que teve parte das declarações de direito trazidas pelas 

revoluções burguesas, incorporadas nas constituições desde então. Surge, com muito 

impulso, o movimento constitucionalista. Entre as idéias iluministas, apareceram 

princípios, tais como o da igualdade: “todos são iguais perante a lei” (daqui deflui o 

principio da cidadania), e “a lei é igual para todos” (fim dos privilégios). Tais idéias 

foram fundamentais para a nova visão de mundo, do mundo capitalista que se impôs. 

 

 Além da idéia de igualdade formal, a nova ideologia também trouxe a 

idéia da liberdade (de iniciativa), de empreendimentos e de emancipação dos vínculos 

caracterizados pelo poder medieval, e, também, a divisão social e técnica do trabalho, 

frutos econômicos que tiveram no “contrato” a contrapartida jurídica. Já a positivação 

do direito apresentou como decorrência, o que chamamos de direito positivo, o 

ordenamento jurídico codificado, deixando margem, como contrapartida, a 

possibilidade do chamado direito subjetivo. Mas o que é o direito subjetivo? Como 

aparece? Que forma toma? Tem conteúdo? Quais são esses direitos? Responder a essas 

questões constitui o objeto de nosso trabalho. 

 

 Ao tempo do Império Romano e da Idade Média não se falava em 

direito subjetivo. Por que, com o capitalismo, aparece tal instituto? De onde provém? 

Da lei ou da realidade social? Notamos que antes (da Revolução Francesa, por 

exemplo), havia uma divisão social mais estanque (por exemplo: nobreza, clero e povo); 

agora, todos são iguais. O que pode diferenciar um homem do outro? Em outras 

palavras, como se dá, agora, a dominação? Como será possível a produção? Antes havia 

a coação física. O político e o econômico andavam organicamente unidos. E agora? A 

resposta foi o aparecimento do mercado. O mercado é o lugar onde produtores e 

consumidores se reúnem para efetuarem suas trocas econômicas. Mas esta instituição, 
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que caracteriza a sociedade civil, não dispensa a organização e o exercício da força 

política, a concentração do poder, a presença do Estado. Quais as relações entre o 

Estado e a sociedade civil? 

 

 Criou-se, paralelamente ao mercado de bens, o mercado de trabalho, 

houve a equiparação do trabalho humano com a mercadoria. Não é mais preciso um 

homem coagir outro a trabalhar, como na escravidão. Agora temos uma operação de 

troca, trabalho por salário, e não devemos esquecer que o salário é fundamental para a 

própria manutenção do mercado de bens e serviços. 

 

 As novas condições, em razão de sua extrema complexidade e funções 

de interdependência, exigem novas regras e pautas de conduta para darem conta desse 

novo mundo produtivo e cultural da burguesia. Daí o aparecimento e expansão do 

direito objetivo, visando à certeza e à segurança das relações humanas em sociedade, 

especialmente no que respeita à produção social e ao mercado. E o direito subjetivo: O 

que é e como surge? Jean Dabin 9, em sua famosa monografia, diz que é, em última 

instância, o direito de propriedade (especificamente, diz ser pertença-domínio). 

 

 Ora, agora todas as pessoas são iguais perante a lei e, 

economicamente, todos somos proprietários. A figura do sujeito de direito se 

universaliza. O homem, por mais pobre que seja, possui, em última análise, um produto 

a ser vendido no mercado, sua força de trabalho, o que deve lhe propiciar meios de 

subsistência. Assim: Quais são as relações orgânicas entre os direitos subjetivos e a vida 

social? Como o direito deflui dessas relações? É possível existir norma jurídica sem 

positivação? Qual o papel da vontade autônoma, nesse processo? São novas perguntas 

que se pretende responder ou encaminhar a resposta neste trabalho. 

 

 Ideologicamente a igualdade jurídica esconde, em sua expressão 

formal, uma desigualdade econômica. Juridicamente o empregado é igual ao seu patrão. 

Ambos são cidadãos, ambos têm direitos a voto com o mesmo valor. Os dois são, 

igualmente, capazes de direitos e obrigações na ordem civil, são capazes, por exemplo, 

                                                 
9 DABIN, Jean. El derecho subjetivo. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955. 
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de pactuar um contrato de trabalho. Após a assinatura desse contrato, acontece um fato 

novo: a igualdade acaba. O empregado fica sujeito ao poder disciplinar do empregador. 

Enquanto vigorar o contrato de trabalho, fica estabelecida uma relação de subordinação 

entre as partes. Agora, é difícil falar-se em igualdade, quando a liberdade do empregado 

está apenas em poder escolher o seu patrão. 

 

 Tais relações decorrem do fato da existência da propriedade dos meios 

de produção, que dá ao empregador este poder (poder econômico). Não devemos 

esquecer que todos são proprietários, só que esta igualdade esbarra na desigualdade 

econômica que, de fato, separa os homens em ricos e pobres. E, para manter essa 

inequação social, surge o Estado, a força política, como o garante da relação. Fruto de 

interesse da classe dominante que possui o monopólio legítimo da força e se utiliza do 

direito e de um discurso (ideológico) que tem como função a manutenção do status quo, 

o representante político se diz perseguidor do “bem comum”, da “paz social”, ou seja, 

do discurso que Marx chama de ideologia (ou discurso ideológico), por mascarar a 

realidade. 

 

 Aqui encontramos novamente, justificativas para nosso trabalho. 

Notamos que o direito vigente serve ao propósito de, senão mascarar a realidade, torná-

la menos visível (ou ocultá- la), quer por ver só uma parcela das relações sociais, quer 

por excesso de simplificação mediante utilização de idéias abstratas e uniformizadoras 

de uma realidade profundamente conflitiva e até mesmo sujeita a antagonismos sociais 

de extrema gravidade. 

 

 Atualmente, as teorias da filosofia política que ainda têm grande 

prestígio no Ocidente são as contratualistas, surgidas no final do século XVII, e cujos 

principais autores são Hobbes, Locke e Rousseau. Podemos nelas encontrar extensas 

discussões sobre a manifestação e as características do estado civil e do estado de 

natureza, distinção decorrente de um processo histórico fictício da sociedade, de 

natureza teórico-racional. Locke é bastante claro quanto à importância da propriedade e 

do direito correspondente: mas isso não é unânime, pois há quem diga ser a propriedade 
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um roubo (Proudon). Aqui está o início da concepção do direito subjetivo e de sua 

correspondente crítica social. 

 

 Tais teorias não são conclusivas, grande parte da doutrina dominante 

aceita o direito subjetivo; há, contudo, autores como Kelsen e Duguit que o negam. Por 

quê? Inicialmente aponta-se a inexistência de uma referência fática para esse direito, ou 

seja, nega-se o direito subjetivo porque não há denotação desse conceito. Outro ponto a 

ser considerado é a limitação cognitiva e o corte metodológico que as teorias a respeito 

impõem à nossa reflexão. 

 

 O positivismo apresenta algumas variações, tais como o normativismo 

kelseniano, que vê o direito subjetivo como contrapartida do dever jurídico estabelecido 

pelo direito objetivo. Já para os empiristas escandinavos o direito subjetivo faz parte das 

“palavras ocas”, ou seja, é um artifício para operar lingüisticamente o direito. Como são 

partidários do nominalismo e, por isso, não aceitam o essencialismo, para eles, não 

existe nada substancial que assuma a feição de “coisa em si”. Isso compreende a clara 

rejeição da concepção da existência do direito subjetivo como algo independente, algo 

misterioso e metafisicamente referido. A respeito desse direito, só temos palavras que, 

no caso, são palavras ocas ou vazias, posto que não possuem referência e servem como 

abreviações que operacionalizam o direito no âmbito de sua prática. Leon Duguit 

também não crê na existência de um direito subjetivo; para ele, só existe o direito 

objetivo. 

 

 E qual é a realidade? Bem, se atentarmos ao fato de que o direito é 

resultante das relações humanas, veremos que grande parte das teorias, por exemplo, as 

duas últimas citadas, a racionalista e a empirista, vêem o direito nas etapas 

fenomenológicas de sua formação social, só em sua aparência final, dogmatizada, 

deixando de lado a essência relacional subjacente de que se origina o direito, eliminando 

o aspecto histórico das relações sociais responsáveis por sua existência. E outras 

teorias? A pragmática, por exemplo? Podemos reconsiderar o direito subjetivo a partir 

de uma análise da linguagem? Ele é uma dimensão do contexto ou da situação 

subjetiva? Qual é a natureza deste contexto? Quais suas limitações? Há possibilidade de 
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encarar o problema de modo a superar tanto a concepção substancialista tradicional 

quanto a pragmático-funcional? 

 

 O que se procura, em nossa pesquisa, é uma visão mais abrangente da 

realidade que possibilite estabelecer as relações pertinentes dentro de uma totalidade 

social dinâmica, totalidade esta, porém, que tem sua ancoragem numa visão dialética da 

história. Esta visão procura entender que o direito subjetivo é a expressão, no âmbito da 

positividade jurídica, de uma trama de relações sociais, onde existe certa estruturalidade 

hierárquica, em que os fatores de reprodução do sistema socioeconômico guardam um 

especial lugar na determinação do direito como fenômeno social e, por via de 

conseqüência, na determinação daquele mesmo direito subjetivo. 
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CAPÍTULO 2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 O direito subjetivo não foi conhecido pelos romanos com o sentido 

hoje empregado. Na Idade Média, quando surgiram expressões como facultas agendi e 

norma agendi, a idéia do direito subjetivo estava associada à de privilegium, direitos 

especiais que se conferiam ao status de cada categoria socia l10. Os romanos entendiam 

que o jus civile era o direito do cidadão romano, sendo o jus gentium o dos estrangeiros, 

aqui temos, pois, um início promissor para a análise. 

 

 O modo de produção no mundo clássico foi o escravagista, época em 

que predominou o direito natural com orientação da filosofia cosmológica dos gregos. 

Na Idade Média, o princípio da dignidade da pessoa humana, trazida pelo cristianismo, 

resultou no fim da escravidão: o modo de produção era o feudalismo. A filosofia foi 

submetida à teologia e o direito natural transformou-se; Bobbio 11 cita que, para São 

Tomás, havia quatro tipos de leis: a lex aeterna, a lex naturalis, a lex humana e a lex 

divina, configurando, cada uma, um direito específico. 

 

 O direito natural e o positivo sempre estiveram numa tensão dialética. 

Sófocles, em Antígona, expressa esse fato quando Creonte, com seu decreto, afronta o 

direito natural – “o direito não escrito” posto pelos próprios deuses. Mas, até o século 

XVIII, quando foi suplantado pelo direito positivo, o direito natural era a regra, 

refletindo o pensamento vigente, as formas de produção e a organização social. 

 

 O direito no século XVII se sistematiza e seculariza com Grocio, 

Hobbes e Pufendorf. Este distingue as ações do homem em internas e externas, 

separando o direito da moral, teoria contemplada por Tomasius e Kant. Havia a crença 

ilimitada na razão humana. Já no século XVIII, são criadas as bases teóricas que 

entendem o direito privado como sistema de direitos subjetivos na sua estática; na sua 

dinâmica as ações humanas que criam e modificam aqueles direitos12. 

                                                 
10 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 2003, p. 146. 
11 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. Tradução e notas: Marcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. 
Rodrigues, São Paulo: Ícone, 1999, p. 19. 
12 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito . São Paulo, Atlas, 2003, p. 27. 
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 A Escola histórica, criada por Gustav Hugo, criticou a idéia de 

sistema, anteriormente desenvolvida, procurando dar ao direito uma característica 

histórica e contingente, substituindo a lei pela convicção comum do povo (Volksgeist), 

no que foi seguida, com modificações, por Savigny13 que partiu da escola histórica e, ao 

procurar no direito romano o que era ainda utilizável, criou as bases para compreender 

as Pandectas (Institutas). A idéia de espírito do povo (Volksgeist) era, propriamente, a 

dos juristas. A duplicidade dos caracteres históricos e sistemáticos fez com que se caísse 

no positivismo, no século XIX. 

 

 Voltando ao final do século XVII, época que antecede a Revolução 

Francesa, com os pensadores como Hobbes, Locke e, posteriormente, Rousseau, 

aparecem os chamados contratualistas, que estudaram o poder e o Estado, justamente na 

passagem do modo de produção feudal para o capitalista. O importante, agora, é que a 

riqueza nacional começa a deixar de ser só as terras e passa a existir, também, o capital, 

com novas características, por exemplo, mobilidade e reprodução (a terra, sendo imóvel, 

não se reproduz). 

 

 O próprio nome contratualismo designa uma mudança no direito, o 

aparecimento do contrato, fruto da liberdade e da igualdade dos homens. Trata-se da 

vitória da burguesia (em geral comerciantes) contra os aristocratas (proprietários de 

terra). Idéias, como liberdade de comércio de iniciativa e de um sistema único de pesos 

e medidas, sistema monetário, de tributação centralizada etc., começaram a esbarrar-se 

no ideário do sistema feudal, fragmentado e com diversas ordens de emanações de 

poder, resultando na tendência à centralização em um poder único; daí Hobbes defender 

o absolutismo. 

 

 A idéia do contratualismo parte da suposição de que o homem vive 

num estado de natureza, com todas as suas forças, e contra todas as forças adversas que 

se lhe surgissem. Ao sair do estado de natureza e entrar no estado civil, ou seja, da 

cidade, abdicaria de parte de suas forças, colocar-se-ia sob as ordens de um soberano, 

recebendo, em troca, proteção do soberano e dos demais que, como ele, constituiriam a 

                                                 
13 FERRAZ JR., op. cit., p. 28. 
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sociedade civil. Segundo Hobbes, o medo seria o aglutinador da sociedade, caso 

contrário poder-se- ia ter a guerra de todos contra todos14. 

 

 Locke15, por sua vez, ataca o absolutismo, adota as idéias de pacto 

social e de estado natural, não compactua com a visão pessimista de Hobbes. Para 

Locke o direito de propriedade seria natural e anterior à sociedade civil e decorrente do 

trabalho. Apenas para evitar a ameaça de perder o gozo de suas propriedades é que faria 

o homem abandonar o estado natural e criar a sociedade política, não mais entre 

governantes e governados (subordinação, Hobbes), mas entre homens iguais e livres 

(coordenação). O objetivo seria a preservação da vida, da liberdade e da propriedade, 

direitos naturais. Contrariamente a Hobbes, Locke acredita que os homens não 

renunciam aos seus direitos em favor dos governantes, mantêm seus direitos e 

propriedades. Locke exerceu a mais profunda influência sobre o pensamento ocidental, 

inspirando as revoluções burguesas que se seguiram e, até hoje, sendo um paradigma da 

ideologia liberal. 

 

 Com base na ideologia liberal, podemos voltar ao direito subjetivo, 

agora no positivismo jurídico, ligado inegavelmente à necessidade de segurança da 

sociedade burguesa, decorrente da estabilidade do direito e de um corpo fixo de leis 

submetidas à interpretação e à exegese. O termo direito passa a indicar só o direito 

positivo, ou seja, o válido, o vigente em determinado lugar em determinado tempo. 

                                                 
14 HOBBES, Thomas. Leviatâ.  São Paulo: Abril Cultural, 1978. Coleção Os pensadores. 
15 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Tradução sob licença da IBRASA – Inst. Brasileira de 
Difusão Cultural S. A. São Paulo: Abril, 1978. Coleção Os Pensadores. 
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 A ciência do direito transformou-se ora em dogmática jurídica, como 

ciência positiva da norma, ora em sociologia, ora em psicologia. 

 

 O direito subjetivo, como o nome indica, é o direito do sujeito, 

caracterizando o individualismo que se estabeleceu a partir do iluminismo, por outro 

lado, há quem identifique o direito subjetivo com a propriedade. Como conciliar? 

Notamos que, com o liberalismo, todos são proprietários. Em última análise, o homem é 

proprietário de sua força de trabalho. Temos, agora, a idéia e a prática de proprietários 

que se encontram no mercado para transacionarem seus produtos e/ou serviços, os quais 

adquirem o valor de mercadoria (com os conseqüentes valores de troca e de uso). Não é 

unânime a aceitação do direito subjetivo: como já dissemos Kelsen e Duguit não o 

aceitam. Leon Duguit questiona a existência de um poder, que determinadas vontades 

possuem de se imporem às outras, concluindo que só há o direito objetivo. O homem 

existe na/e pela sociedade, a teoria individualista é contraditória porque os direitos são 

sociais. A vida, a propriedade, a liberdade, constituem bens, todos protegidos pelo 

direito objetivo. 

 

 A doutrina tradicional aceita o direito subjetivo. Jean Dabin examina 

diversas teorias, apresentando a sua de pertença-domínio. 

 

 O positivismo não é termo unívoco. O próprio positivismo jurídico 

apresenta variações: por exemplo, encontramos normativistas e realistas. Entre os 

primeiros ressalta a figura de Kelsen com sua Teoria pura do direito, o qual vê o direito 

subjetivo como o reflexo do dever jurídico de outrem. Critica outras teorias, por 

exemplo, a do interesse; como contrapor o direito objetivo, que  é norma, ao subjetivo, 

se este for interesse? Não se podem subsumir dois elementos diferentes ao mesmo 

conceito genérico comum. 

 

 Outra idéia criticada por Kelsen é a de direito subjetivo como poder 

jurídico, ou a atribuição de competência, um poder jurídico atribuído ao indivíduo, à 

chamada teoria da vontade. Aqui o que está em cena, para Kelsen, é a ação judicial, para 



20 
 

 

a execução da sanção ao que não cumpre o seu dever. Kelsen diz que o que há é direito 

objetivo; no máximo, há o reflexo do dever. 

 

 Os realistas dividem-se em empiristas sociológicos e psicologistas. Os 

primeiros não fundamentam o conhecimento em conexões subjetivas, de natureza 

psíquica. Também não admitem o seu embasamento num mundo material como 

depósito de leis predeterminadas, absolutas. Para eles, o direito é um conjunto de fatos 

(sociais) que devem ser controlados experimentalmente. Os fatos devem ser registrados 

para compor relações constantes ou leis gerais, com base na experiência desses fatos. 

São os termos que se revelam como elementos discretos e isolados cujas conexões se 

dão “por fora”, conforme experiências controladas ou particularizadas e habituais. 

 

 Os realistas escandinavos, influenciados pela filosofia analítica, 

apresentam uma expressão nominal que não aponta para nenhuma substância, seja 

material, seja ideal. Trata-se de um nome que se refere a uma forma de dizer, 

economicamente e por razões operacionais, propriedades e qualidades pelas quais 

descrevemos determinadas experiências. Nessa corrente incluem-se: Hägerström, 

Lundstedt, Olivecrona e Alf Ross. Lundstedt preconiza o abandono de palavras, como: 

direito subjetivo, dever, crédito etc. Mas conclui que isso é impossível. Olivecrona16, 

baseando-se em Austin, e nos atos performativos (que ele chama de realizativos) e nos 

que ele chama de função de signo ou palavras ocas, estabelece que direito subjetivo, 

crédito, dever são palavras ocas, para operacionalizar e economizar conceitos. 

Hängerström diz que as palavras como mancipatio, stipulatio eram consideradas 

mágicas. Alf Ross, por sua vez, utiliza-se, em um pequeno ensaio chamado TÛ-TÛ, de 

técnica similar às palavras ocas de Olivecrona. Diz que direito subjetivo, dever, crédito 

etc. são palavras sem referência, tais como as que entram no termo médio de um 

silogismo, ou seja, sua função é auxiliar, não participam do resultado final; Ross 

aproxima-se dos realistas norte-americanos quando diz que o direito resulta das decisões 

dos tribunais. 

                                                 
16 OLIVECRONA, Karl. Lenguage jurídico y realidad . Buenos Aires: Centro Editorial de América Latina, 
1968. 



21 
 

 

 O importante, nas teorias dos escandinavos, é que eles abrem novas 

perspectivas, adotando teorias desenvolvidas na filosofia da linguagem, por exemplo, as 

teorias de Wittgenstein e Austin. Dentro de uma perspectiva semiótica, podemos dizer 

que a teoria tradicional se baseou no aspecto referencial da linguagem, ou seja, só no 

seu aspecto sintático e semântico. Os escandinavos foram além, pode-se dizer que 

utilizaram à pragmática (a própria idéia de palavra oca mostra a inexistência de uma 

referência objetiva, problema semântico apontado por Frege ) 17. 

 

 A continuação do desenvolvimento da filosofia da linguagem trouxe 

novas teorias como a de Searle, dos atos de fala, que continuou a teoria iniciada por 

Austin, com a nova orientação e a teoria de Habermas, com sua pragmática 

comunicativa. A pragmática aplicada ao direito tornou possível o aparecimento de 

novas teorias jurídicas como a da argumentação, com autores como: Perelman, Alexy, 

Toulmin, Atienza; também se inclui aqui a Teoria da norma jurídica de Ferraz Jr., sob 

um aspecto pragmático, citando-se, ainda, a tópica, de Viehweg. 

 

 Agora propomos um estudo do direito subjetivo sob a perspectiva da 

dialética social. Os escandinavos, com sua linguagem baseada no uso, superaram os 

referencialistas. Contudo, a própria noção de palavra oca resulta de uma simplificação 

da realidade. Olivecrona cita como exemplo de palavra oca, a “libra”, nome de 

determinada unidade monetária. No passado tal unidade pode ter apresentado 

determinada referência que veio a perder com o correr do tempo. Logo, agora, não 

possui mais referência. Ora, o valor da moeda resulta das relações sociais. Lembrando 

Marx18, apontamos o fetiche da mercadoria para explicar essa questão (o valor de uso e 

o valor de troca). Aqui está o ponto onde a proposta dialética ultrapassa a realista, ao se 

considerar não só o aspecto fenomenológico, mas também o histórico e o social, que 

perfazem as relações do real. 

                                                 
17 FREGE Gottlob. Sobre o sentido e referencia.  
18 MARX, Karl. O capital. Tradução: Regis Barbosa e Flavio R. Kothe; apresentação: Jacob Gorender; 
coordenação e revisão: Paul Singer. São Paulo: Nova Cultural, 1985, p. 70. 



22 
 

 

 O estudo na perspectiva da dialética social apresenta a possibilidade 

de se utilizarem conceitos como os de totalidade em movimento, de superação, e de 

“práxis” social, bem como outros conceitos que perfazem o concreto. Lembremos que o 

direito natural, que por bom tempo esteve esquecido, reapareceu na segunda metade do 

século XX, não só como integrante dos direitos fundamentais da pessoa humana, mas 

também como direitos coletivos e difusos (em contraponto com o individualismo 

positivista imperante). 

 

 Há que se considerar a evolução histórica da sociedade e seu 

acompanhamento pelo direito. Assim no século XVII, Pufendorf foi um dos primeiros a 

usar a expressão “direito subjetivo” nos moldes que a empregamos hoje, conforme 

Abbagnano 19. Na época a economia européia era fundamentalmente agrária. A primeira 

revolução industrial só viria a acontecer em fins do século XVIII. 

 

 O desenvolvimento das forças produtivas trouxe novos problemas a 

serem enfrentados pelo direito que, em face de sua natural inércia (o direito é 

tradicionalista, tendo em vista a força dos costumes), bem como em razão dos interesses 

na manutenção do status quo, fizeram com que o direito nem sempre acompanhasse os 

fatos sociais (na verdade, em geral o direito vai a reboque de tais fatos; há, contudo, 

exceções), gerando, assim, situações desencontradas e crises de diversas ordens (que 

resultaram em guerras, revoluções, golpes de Estado etc.). 

 

 Decorrentes da primeira revolução industrial surgiram os primeiros 

problemas com o conceito de direito subjetivo, fatos, como os acidentes de trabalho, a 

longa jornada diária, funções e atos repetitivos etc., não estavam previstos nas leis. 

Outros problemas como o valor reduzido do preço do trabalho, a formação do exército 

industrial de reserva, os sindicatos, também se constituíram em novos fatos a serem 

enfrentados pelo direito. 

 

                                                 
19 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia.  Tradução: Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. Verbete Direito Subjetivo. 
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 A segunda revolução industrial, em 1860, substituiu matérias primas, 

como, por exemplo, o ferro foi substituído pelo aço, as fontes de energia também 

modificaram, o petróleo substituiu o vapor, apareceu o dínamo e a energia elétrica, o 

motor à combustão e, mais importante, o surgimento do capitalismo industrial. 

 

 Hoje, há quem diga, vivemos a terceira revolução industrial, com o 

uso da informática, da biotecnologia etc. Há novos problemas a afetar o direito. Como 

já foi dito o conceito de direito subjetivo começa a entrar em crise (crise que pode ser 

explicada, por exemplo, através da dialética forma x matéria, já antecipada por Hegel). 

Como conciliar o direito subjetivo com a propriedade extremamente dinâmica e 

reclamando obrigações sociais? O direito subjetivo com a liberdade condicionada pelos 

deveres e riscos da sociedade de massa? 

 

 Lembremos, agora, que a palavra direito é polissêmica, designa várias 

coisas distintas, dentre estas podemos apontar o conjunto de regras, leis e normas que 

constituem o ordenamento jurídico, que em inglês é conhecido por Law; para nós, por 

apresentar um aspecto objetivo, chamamos de direito objetivo. Por outro lado, o que 

para os ingleses é chamado de right, utilizamos o direito subjetivo, ou seja, a 

materialização de um direito, quando relativo à determinada pessoa. 

 

 O direito subjetivo resulta das novas concepções de liberdade surgidas 

na Era Moderna. Benjamin Constant, em conferência realizada em 1819, chamada de 

“De la liberte dês ancienes comparee celle des modernes” ressalta duas diferentes 

concepções de liberdade: a antiga e a moderna (para aquela época). Em linhas gerais 

ressalta que o núcleo da diferença entre as liberdades consideradas é que os modernos 

são individualistas, preocupados mais com os seus negócios que com os assuntos do 

Estado, contrariamente aos antigos, neste ponto. 

 

 Os antigos - por viverem em pequenas cidades-estado, que 

constantemente guerreavam entre si, realizando saques, escravizando e conquistando 

terras, vale dizer, atividades realizadas com grande interesse econômico – eram 

obrigados a estarem sempre interessados nos negócios públicos porque suas 
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necessidades eram mais satisfeitas nessa esfera. No âmbito público, área da política, o 

homem era livre, igual entre iguais. No âmbito doméstico, a liberdade era menor, não só 

entre o pater e os demais membros da família como também nas relações com os 

escravos. Havia a contingência da luta pela vida; as relações eram hierárquicas e se 

encontravam no reino da necessidade, não da liberdade. A vida é mais importante na 

esfera pública, no âmbito do todo; o que ocorre de economicamente importante é no 

plano social, não havendo esfera privada significativa. 

 

 De outro lado, Benjamin Constant20, afirma que a liberdade dos 

modernos faz com que o homem se dedique mais a seus negócios particulares, 

delegando sua participação política a outras pessoas que deverão exercer um mandato 

em nome do representado com o intuito de preservar as liberdades individuais, sob pena 

de serem destituídos. Nesse momento se destaca nitidamente a distinção entre a 

sociedade civil, reino das atividades econômico-privadas, e a sociedade política, onde se 

encontrava a sede da autoridade pública e a concentração da força coercitiva para 

garantir os espaços privados da sociedade civil. Nesse momento, destacam-se os 

círculos de liberdade individual em que a autonomia da vontade é soberana, excluindo 

toda e qualquer ingerência de terceiros. Essa liberdade é chamada de negativa, porque 

envolve um círculo que nega a interferência de terceiros. 

 

 Há, contudo, outros conceitos que devem ser lembrados quanto à 

origem do direito subjetivo nos moldes como o conhecemos hoje. Trata-se da noção de 

livre arbítrio trazida pelo cristianismo. Tal noção possibilitou o surgimento da noção de 

pessoa para identificar originalmente o ser humano (posteriormente, para grupos de 

seres humanos). O problema que se coloca foi o de limite da liberdade (liberdade 

negativa). 

                                                 
20 CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos antigos comparada a dos modernos – Promoção conjunta do Curso 
de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Depto. de Filosofia 
da Universidade de Campinas, com apoio do CNPQ-L&P, 1985. 
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 Tal problema, que já vinha dos clássicos, encontrou tentativa de 

solução por Kant na fórmula que pode ser sinteticamente representada pela expressão: 

“A liberdade de um vai até onde encontra a liberdade de outro”. Essa fórmula apresenta 

sérios problemas práticos, pois se trata de um conceito negativo de liberdade: a de 

liberdade como um limite, cujo critério não é claramente estabelecido: Que é liberdade 

de um e de outro? Baseada na dignidade? Na riqueza? 

 

 O conceito moderno de liberdade decorre das noções de livre arbítrio e 

de autonomia: a liberdade de dar lei a si própria. Mas esse conceito não exclui a 

liberdade positiva. Esta se realiza no âmbito público, no âmbito do Estado. A lei 

positiva, segundo o contrato social, é produto da participação de todos na sua 

elaboração. 

 

 A liberdade moderna, resultante dos conceitos positivos e negativos, 

apresenta características que fundam os direitos objetivo e subjetivo. Daí decorrem 

noções como livre iniciativa, mercado, contrato, Estado, poder público. Vale lembrar 

que Alf Ross não considera a noção de liberdade para conceituar sua noção de direito 

subjetivo. “As liberdades, portanto, estão excluídas do conceito de direito subjetivo” 21. 

 

 Ao se examinar as teorias existentes acerca do direito subjetivo, 

notamos que estas praticamente acompanham as escolas da teoria do direito, podemos 

fazer as seguintes considerações: autores positivistas como Alf Ross e Hans Kelsen 

desenvolvem suas teorias tomando como paradigma a metodologia empregada pelas 

ciências da natureza, procurando aplicar a lógica formal tradicional. Ao fazerem isso 

criam uma estrutura sistemática, em princípio fechada. A abertura desse sistema torna-

se possível desde que se mantenha um princípio reprodutor (vale dizer, o próprio 

sistema estipula as condições nas quais as novidades podem ser incorporadas). A título 

de exemplo, Alf Ross22 apresenta como conceito de direito subjetivo, um esquema 

similar a técnica matemática de multiplicação de matrizes. O direito resulta da 

propriedade P que relaciona um conjunto de fatores condicionantes F1, F2,... Fp à 

                                                 
21 ROSS, Alf. Direito e Justiça.  São Paulo: Edipro, 2000, p. 209. 
22 ROSS, Alf. Direito e Justiça . São Paulo: Edipro, 2000, p. 203. 



26 
 

 

conseqüência condicionada C1, C2,... Cn. Por exemplo, uma casa pode ser adquirida 

por: compra (F1), herança (F2), ganha num concurso (F3)... etc. Daí surge o direito de 

propriedade P. Tal direito acarreta conseqüências: pagar impostos (C1), manutenção do 

imóvel (C2), usufruí- lo (C3)... etc. O direito subjetivo de propriedade P é uma forma de 

abreviar a referência a todas essas ocorrências de condicionantes e conseqüências. 

 

 Tomando o direito de propriedade como paradigma do direito 

subjetivo, notamos que já no início do século XX, como já afirmamos antes, Leon 

Duguit cunhou a expressão “função social da propriedade”, também adotada por Karl 

Renner. 

 

 Notamos por exemplo que, em princípio, uma fazenda, bem imóvel, 

submetia-se às disposições do Código Civil. A lei garantia a seu proprietário o uso, o 

gozo e a possibilidade de disposição, contra todos (erga omnis); tal poder não tinha 

limites no sentido vertical e só poderia ser desapropriado por lei. Posteriormente, com o 

Código de Minas, houve o desmembramento em solo e subsolo. Assim, caso uma 

fazenda possua em seu subsolo uma jazida mineral e a exploração dessa jazida for 

concedida a um terceiro, o proprietário da fazenda fica obrigado a deixá- la explorar pelo 

concessionário da exploração da mina. 

 

 Atualmente, com a preocupação ambiental, novas e grandes restrições 

passaram a existir. Ainda com o exemplo da fazenda, o uso de queimadas para a 

eliminação das matas é condenado como poluente e o próprio desmatamento é 

sancionado, havendo a necessidade de autorização especial. Há, inclusive, a figura de 

crime ambiental. Outra restrição à propriedade (direito subjetivo) decorre, por exemplo, 

da instalação de uma via férrea: há a necessidade de se criar uma servidão de passagem 

ou de desapropriação (se for um serviço público) para a abertura da via férrea. Aqui, 

mais novidades, enquanto o fazendeiro pode colocar cercas e manter jagunços para 

impedir a entrada em sua propriedade, o dono da ferrovia, ao contrário, precisa propiciar 

o acesso de seus clientes à utilização dos serviços para lhe trazer lucros, situação 

similar, por exemplo, a do proprietário de um navio. A propriedade é exercida com o 

concurso de milhares de pessoas. Então ser proprietário de uma ferrovia ou de um 
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transatlântico, ou de um supermercado segue um regime de propriedade inteiramente 

diverso, visto que se exigem muitas restrições ou mesmo ações positivas do proprietário 

para o seu legítimo exercício, gerando obrigações e responsabilidades antes não 

incluídas no conceito tradicional de propriedade. Assim, o direito subjetivo decorrente 

sofre profundas modificações e, até mesmo, mudança de natureza. 

 

 A própria noção de empresário (sujeito de direito) se alterou. Logo 

após as revoluções burguesas, apareceram empresários individuais, pessoas físicas; 

falou-se, acima, em proprietário da fazenda, do navio etc. Com o passar do tempo, 

desenvolveu-se a idéia de empresa, pessoa jurídica, com as diversas formas de 

associação. Hoje, a grande empresa é a sociedade anônima, na qual a propriedade é 

representada por ações ou títulos pelos quais os acionistas detêm frações do capital 

social e, ainda, a gestão dessa empresa é delegada a um administrador profissional. A lei 

das Sociedades Anônimas prevê a figura do acionista controlador. Tal acionista, para 

controlar a empresa, precisa ter a metade mais uma das ações com direito a voto (as 

ordinárias). Como tais ações podem existir na proporção de um terço de todas as ações, 

alguém com 17% (dezessete por cento) das ações totais, representando a metade mais 

uma das ações nominativas, pode ter o controle da empresa. Quer dizer, com uma parte 

da propriedade de um todo, tem-se o controle desse todo! Qual seria o direito subjetivo 

dos demais sócios não controladores em contraste com o direito subjetivo do sócio 

controlador? Todos são proprietários da mesma natureza (a titularidade das ações), 

porém diferem em termos de “quantidade”. Caso se trate de uma holding, ou seja, uma 

empresa que controla outra, alguém com dezessete por cento de dezessete por cento, ou 

seja, com menos de três por cento das ações, consegue controlar a empresa, vale dizer, 

agir como seu proprietário. Qual seria, pois, a noção de direito subjetivo a ser utilizada 

nesses casos? 

 

 A noção de empresa apresenta algumas dificuldades, tanto que uma 

empresa funcionando apresenta um valor econômico diferente de quando está parada, 

embora, juridicamente, permaneça a mesma, ou seja, trata-se da mesma pessoa jurídica 

(sujeito de direito subjetivo), quer esteja funcionando, quer não. Economicamente são 

diferentes, uma vez que a empresa pode ser assimilada a um sistema que interage com o 
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meio ambiente (sistema aberto) em vários sentidos. Assim, grosso modo, a empresa 

pode ser vista como uma “caixa preta” com entradas (imput) e saídas (output). Na 

entrada temos: matérias-primas, mão-de-obra e energia. Na saída temos: produtos 

elaborados e poluição. 

 

 Refinando-se tal esquema, verificamos que as empresas se utilizam de 

pessoal habilitado interagindo com as instituições financeiras, além de clientes e 

fornecedores. Podemos notar que os trabalhadores de uma empresa, em geral, atuam, no 

aspecto financeiro, como se fizessem parte de seus financiadores (só recebem seus 

salários no mês seguinte à ocorrência do serviço prestado). As empresas, ao comprarem, 

são financiadas por seus fornecedores e, ao venderem financiam seus clientes. Tais 

financiamentos podem ser indiretos (desconto de duplicatas) ou direitos (cobrança de 

duplicatas). Há constante envolvimento com o sistema financeiro que, inclusive, sempre 

cria novos tipos de contratos, chamados de produtos bancários. Encontramos, 

atualmente no mercado, alguns importados, por exemplo: leasing, factoring, franchising 

etc. 

 

 Novamente colocamos a questão. Como fica o direito subjetivo de 

uma empresa em funcionamento? Ela tem direito à clientela? E quanto ao fundo de 

comércio? Relativamente à concorrência, a empresa sofre restrições? De quem? Por 

quê? 

 

 Notamos que a modificação do sujeito do direito, na medida em que 

surgiram os direitos difusos, altera também o direito processual. Aqui, aos primeiros 

direitos coletivos, as greves, vieram juntar-se outros, os direitos do consumidor, do meio 

ambiente, da concorrência. 

 

 Outro ponto que merece destaque neste nosso trabalho é a relação 

Banco Central – BACEN com as instituições financeiras: Até que ponto existem 

operações contratuais convencionais? O Banco Central funciona como órgão regulador 

do sistema financeiro. Também, como agente do governo, vende títulos públicos. O 

Estado se endivida com a venda desses títulos públicos ao mercado, inclusive no âmbito 
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internacional. Criando a dívida pública interna e externa. Como equacionar a idéia de 

direito subjetivo nesses casos? 

 

 Pelo que foi mencionado, devemos ter a noção de que o conceito de 

direito subjetivo, se existe e se não deve desaparecer, deve, pelo menos, ser alterado 

para fazer face às novas exigências que a sociedade atual lhe impõe. Naturalmente, não 

vamos nos esquecer de que, no campo teórico tradicional, muitas dificuldades desse tipo 

já foram detectadas, e, por isso, houve a pretensão de substituir o direito subjetivo pela 

noção de “situação subjetiva”. Qual seria a justificativa? Poderia ser considerada? E no 

que tange aos chamados direitos subjetivos públicos: Seria seu estatuto semelhante ao 

dos direitos subjetivos privados? Haveria diferença estrutural? 

 

 Enfim, temos nesse tema um infindável conjunto de problemas e 

questões que, certamente, não poderão ser examinados por inteiro neste trabalho. Mas, 

esperamos que, com o nosso método dialético-realista, possamos desvendar alguns 

pontos estratégicos na relação entre essa figura jurídica do direito subjetivo e as 

condições reais da sociedade em seu movimento histórico de reprodução das respectivas 

bases materiais, sociais e culturais. 
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CAPÍTULO 3 

A) DIREITO SUBJETIVO NA MODERNIDADE, HISTÓRICO DO CONCEITO 

E TEORIAS REPRESENTATIVAS. 

 

 Os autores que se dedicaram ao tema do direito subjetivo começaram 

por fazer um retrospecto das teorias mais representativas acerca deste tema então 

existente para depois desenvolverem suas próprias. 

 

 Verificando os autores mais destacados, encontramos basicamente 

duas escolas: os referencialistas, que procuram um referente para o direito subjetivo, tais 

como a teoria da vontade, de Windscheidt, do interesse protegido, de Ihering etc.; e as 

não-referencialistas, como as da escola escandinava e os adeptos do desenvolvimento da 

linguagem. Há, também, os que, por não encontrarem referência, negam a existência do 

direito subjetivo, tais como Duguit e Landsted. 

 

 O que se nota em todas essas teorias é a permanência de alguns 

conceitos tradicionais enraizados numa forma de pensar própria das ciências naturais. 

Conceitos, como sistemas, sujeito de direito, relações jurídicas, lógica formal, são 

comuns à quase totalidade dos autores, ao mesmo tempo em que a interdisciplinariedade 

é quase inexistente. 

 

 O ensino tradicional baseado na delimitação do tema de forma a torná-

lo cada vez mais estrito trouxe como conseqüência o que Miguel Reale relembra nas 

Lições preliminares de direito23 : “Tem razão Alf Ross quando adverte que ‘toda forma 

de monismo, quanto mais lógica, mais se afasta da realidade’ (...)”. 

 

 A nossa proposta, pretendendo uma visão dialética, procura 

contemplar contribuições da história, da sociologia, da econômica etc. Evita-se, assim, 

que o direito se assemelhe a um jogo de contas de vidro que se baste a si próprio. 

Passemos, pois, a algumas das teorias citadas. 

 

                                                 
23 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva 2002, p. 57. 
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3.1. Escola da exegese 

 

 Embora o conceito de direito subjetivo já fosse conhecido desde o 

século XVII, somente a partir do século XIX ganhou relevo o seu estudo face à 

positivação decorrente da elaboração dos primeiros códigos instituídos a partir da 

Ilustração, que culminou com o Código Civil Francês de 180424. 

 

 A partir de tal Código os direitos (subjetivos) dos cidadãos (cives) 

foram relacionados, com a instituição da igualdade formal e a extinção dos privilégios 

até então existentes decorrentes da divisão da população em classes: plebe, nobreza e 

clero. 

 

 O legalismo então criado resultou na escola da exegese decorrente da 

divisão dos poderes trazida pela Revolução que subordinava os juízes ao refere legislatif 

(retorno ao legislador para a interpretação), uma vez que o costume, a jurisprudência ou 

a doutrina são meios inidôneos para tal fim. Com a centralização no legislativo a lei 

banaliza-se e torna-se mutável, com predominância do poder político que tende a fazê- la 

perder prestígio. 

 

 A escola da exegese, nesse contexto, submete o Código a 

comentadores que, em relação ao direito subjetivo, nos casos de lacunas, recorrem ao 

direito natural25. Assim, essa escola cristaliza na lei positiva institutos do direito natural 

até então existentes. De se notar que as leis passaram a ser elaboradas por um poder 

estatal que, cada vez mais, disciplina os atos dos cidadãos. 

 

 

                                                 
24 HESPANHA, Antonio Manuel. Cultura jurídica européia – síntese de um milênio. Mem-Martins: Publicações 
Europa-América, 2003, p. 267. 
25 DE CICCO, Cláudio. História do pensamento jurídico e da filosofia do direito. São Paulo: Saraiva 2006, p. 
185. 
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3.2. Escola histórica 

 

 Enquanto a escola da exegese surgiu na França, fruto da legislação 

estatal, a escola histórica surgiu na Alemanha, que só viria a unificar o seu Estado em 

1870. “O programa da escola histórica era, justamente, o de buscar as fontes não estatais 

e não legislativas do direito” 26 contidos no “espírito do povo”, contrário a codificação e 

buscando a atualização sistemática do direito romano (pandectas). Com nomes como 

Savigny e Gustav Hugo. Hespanha divide tal escola em duas vertentes: uma, organicista 

e tradicionalista, outra, a formalista ou conceitualista, esta última com autores como 

Puchta, Dernburg e Windscheidt. Este ramo também é chamado de jurisprudência dos 

conceitos. 

 “O formalismo conceitualista, traduz do ponto de vista histórico-, 

cultural uma posição, por um lado individualista, e, por outro relativista”27.  Aqui o 

individualismo é dado pela importância conferida ao direito subjetivo. Há aqui 

divergência com a escola histórica para quem o que importa é a instituição28. A 

pandectistica influenciou o futuro código civil alemão de 1900 e os brasileiros de 1916 e 

2002. 

 

3.3. Teoria da vontade , jurisprudência dos conceitos (Windscheidt). 

 

 Ao examinarmos a teoria da vontade, por não dispormos do texto 

original, utilizaremos os comentários feitos por Jean Dabin e por Ferraz Jr29. 

 

 Dabin começa colocando a questão da linguagem equivocada 

apresentada. O que significa poder da vontade? Trata-se de um poder absoluto como o 

proposto por Saleilles que chega a cunhar a expressão: “quero, logo tenho direitos”? Ou, 

como limita Savigny, os direitos subjetivos devem estar disciplinados pelo direito 

objetivo, pela lei? Após algumas considerações, Dabin recorre a Windscheidt: 

                                                 
26 HESPANHA, op. cit., p. 280. 
27 HESPANHA, Antonio Manuel. Cultura jurídica européia – síntese de um milênio . Mem-Martins Publicações 
Europa-America, 2003, p. 267. 
28 HESPANHA, op. cit., p. 280. 
29 DABIN, Jean. El derecho subjetivo. Madri: Editoria Revista de Derecho Privado, 1955, p.70(74) ss e 
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito . São Paulo: Atlas, 2003, p. 147. 
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“Significa, en primer término, derecho a un cierto comportamiento, acto u omisión, por 

parte de todas las personas, o de una persona determinada, frente al titular”30. 

 

 A seguir Dabin afirma como nasce tal direito, ou seja, há a previsão 

legal. Resta, contudo, ao beneficiário a faculdade de se utilizar das normas e meios 

existentes. A vontade do beneficiário é que coloca a regra em execução (é claro que não 

se trata de direitos indisponíveis segundo as quais tal função cabe ao Ministério 

Público). O beneficiário faz com que o ordenamento ampare o seu direito. Segundo esse 

autor, “El segundo significado se da cuando se dice, por ejemplo, que el proprietário 

tiene derecho de ceder su credito, que un contratante tiene el derecho de renunciar o de 

rescisión, etc. (...)” 31. 

 

 Neste segundo caso, a vontade do titular cria e/ou modifica direitos da 

primeira espécie. Não visa só à execução, há também a criação de direitos. 

 

 O próprio Windscheidt objeta a possibilidade de existência de direito 

subjetivo independentemente da vontade real, dá exemplos: quem invade terreno alheio 

viola o direito do proprietário; quem não paga em dia suas obrigações viola o do credor 

etc. Inclusive, Windscheidt deixa transparecer outros problemas na sua teoria: os 

incapazes que não podem exercer suas vontades. 

 

 Quando os problemas da teoria começaram a aparecer, Windscheidt 

começou a apresentar explicações inconsistentes, dentre as teorias apresentadas, que ele 

afirma serem atribuídas a este outro autor, Thon, que deriva a vontade de que trata o 

direito subjetivo de: “unicamente la vontuntad del orden jurídico y no la voluntad del 

titular”. Não convence, tanto que, para Thon, a vontade do ordenamento só entra em 

ação quando há violação do direito subjetivo, logo se trata, conforme Ferraz Jr., não 

mais da vontade, mas da garantia da proteção do direito. Garantia conferida pelo direito 

objetivo. Neste ponto intervém Dabin e conclui que quem não pode manifestar sua 

                                                 
30 DABIN, Jean. El Derecho subjetivo. op. cit., p. 70. 
31 DABIN, Jean, El derecho subjetivo. Madri: Editora Revista de Derecho Privado, 1955, p. 74. 
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vontade por qualquer motivo ou a) não tem direito subjetivo, ou b) o direito subjetivo 

não pode ser definido pela vontade. 

 

 Não só a falta de vontade (real ou apenas sua manifestação) complica 

a teoria, há também o caso de quem não sabe de seus direitos. Os exemplos dados são: 

os herdeiros, legatários e beneficiários de estipulação em favor de terceiros. Isto quando 

acontecimentos supervenientes, tais como a morte ou a revogação do ato que os 

constituiu, ocorrem sem o conhecimento do beneficiário. 

 

 As crianças, quando habitam a casa que lhe pertence ou os loucos 

quando passeiam, exercitam seus direitos subjetivos independentemente da existência 

de uma vontade jurídica específica, trata-se de atos puramente corporais. Há diferença, 

pois, entre o direito e o exercício do direito. 

 

 A teoria da vontade, segundo Ferraz Jr.32, deriva da liberdade como 

livre arbítrio. As próprias ações humanas resultam de sua vontade livre, condição de 

responsabilidade. Aqui, inclusive, há a exclusão dos loucos, das crianças, de quem não 

pode ser responsabilizado. 

 

 Notamos, contudo, que a teoria da vontade encontra aceitação entre as 

teorias individualistas, por exemplo, ao se justificar a liberdade contratual, a chamada 

autonomia privada (ou da vontade), matriz do direito contratual. 

 

 Parece-nos que a inspiração da teoria da vontade é a obra kantiana. 

Encontramos, na Fundamentação à metafísica dos costumes, a passagem: “Esta 

vontade não será na verdade o único bem nem o bem total, mas terá de ser, contudo o 

bem supremo e a condição de tudo o mais, mesmo de toda a aspiração da felicidade”33. 

 

 Mais adiante, veremos que Duguit utiliza-se da vontade como 

elemento de sua argumentação contra o direito subjetivo. 

                                                 
32 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 2003, p. 146. 
33 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril, 1974, p. 205. 
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3.4. O interesse protegido, jurisprudência teleológica (Ihering). 

 

 O crítico mais incisivo da teoria da vontade foi Ihering, justamente 

porque há pessoas das quais não se consideram as vontades (embora as possuam, tais 

vontades não contam para fins de direito, tais como os loucos e os impúberes). Para 

Ihering, a definição de direito subjetivo é: “Os direitos são interesses juridicamente 

protegidos”. Este autor ressalta dois elementos que o constituem: o substancial, a 

finalidade que é a utilidade, a vantagem, o ganho que o direito proporciona; o outro é 

formal, a proteção jurídica. “Los derechos son intereses juridicamente protegidos. 

Utilidad, bien, valor, goce, interes: Tal es la sucesión de las ideas”34. 

 

 O direito existe para a utilidade do homem; aqui encontramos um 

princípio utilitarista. Objetivamente representa um valor, subjetivamente, um interesse. 

Este interesse é o princípio do direito. A este princípio do interesse protegido, Ihering 

une a ação judicial. 

 

 A vontade, segundo Ihering, é necessária para estabelecer o direito 

(poderíamos aqui dizer ser essencial à feitura da norma), mas tal vontade não intervém 

com o direito. O gozar, usufruir é o que predomina no conceito do direito subjetivo: 

Segundo Ihering, a vontade tem a sua importância na gênese do direito subjetivo, 

embora não seja o seu fundamento determinante: 

 

 

(...) en donde la ley no há regulado estricta y definitivamente la manera 

em que el derecho debe servir al sujeto, es la voluntad la que asigna al 

derecho esa dirección; ella es la que le hace servir a tales necesidades y 

a tales fines de un sujeto determinado35. 

 

 

                                                 
34 DABIN, op. cit. p. 81. 
35  DABIN, Jean. El derecho subjetivo . Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 82. 
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 A doutrina de Ihering é atacada de várias formas. Acusada de 

materialista ao suprimir o elemento espiritual que é a vontade. Fundamenta o 

despotismo, uma vez que a proteção dos interesses fica a cargo do Estado. Ferraz Jr. 

considera-a privatista: “A concepção, no entanto, é demasiado privatista, isto é, vê o 

problema apenas do ângulo do direito privado em que rege o princípio da autonomia 

da vontade”. A seguir elenca casos em que a teoria não oferece resposta satisfatória 

como no caso do direito penal e dos direitos políticos. 

 

 O próprio Dabin argumenta que na teoria do interesse protegido, de 

Ihering, não é só o aspecto do interesse material que conta no direito subjetivo, há 

também o lado moral: a personalidade, a liberdade, a honra, os laços familiares. A 

queixa de se deixar o direito subjetivo ao arbítrio do Estado é infundada. Afinal, é o 

Estado quem edita as normas, limites do direito subjetivo. Contudo, Dabin critica o 

plano metodológico do referido autor, na medida em que o interesse é um simples fato, 

em si estranho ao direito, só passa a ser jurídico quando encontra a proteção jurídica, 

por outro lado, tal proteção também não caracteriza o direito. Portanto, cria-se um 

circulo vicioso: 

 

El interes es um derecho porque esta protegido; esta protegido, por el 

contrario, porque se reconoce que es un derecho, y merece como 

derecho proteción. Y sigue em pie la cuestión entera de saber em que 

consiste el derecho36. 

 

 Seguindo a teoria de Ihering, Dabin chega à conclusão de que, no 

fundo, ela recai no problema do sujeito detentor do interesse jurídico protegido, vale 

dizer, há um retorno aos problemas apontados na teoria de Windscheidt, conforme 

assinala Dabin sobre a teoria do interesse protegido de Ihering: 

 

Si se supone verdadera la tesis seria necesaria aceptar, sin discusión, 

esta consecuencia logicamente deducida por Ihering: de que el titular 

del derecho deberia  buscarse siempre por el lado de su destinatário, de 

                                                 
36 DABIN, Jean. op. cit., p. 88/89 Dialogo, S.A., 1968, p. 86. 
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la persona que es llamada a recoger el goce, el provecho, porque solo 

ella es la interessada37. 

 

 Ademais, Dabin passa a criticar situações jurídicas que Ihering não 

considerou em sua obra, ou seja, quando o sujeito do interesse não é o sujeito de direito, 

são pessoas diferentes. Há, ainda, a da propriedade com gravames, situação em que o 

direito e o interesse estão dissociados. A propriedade não é livre, pois sobre ela incide 

uma carga, o gravame. 

 

 Conclui Dabin que o direito subjetivo pode existir nos casos em que o 

benefício, ou o proveito do direito, não recai no titular. Por isso a condenação que 

Ihering faz à teoria da vontade, de Windscheidt, volta-se contra si próprio. Para Ihering, 

 

La volutad no es esencial al concepto del derecho, decia el: Y se le 

contestará:el interes tampoco es lo esencial: la prueba em la propriedad 

gravada, en la que el titular del derecho no tiene el goce, que se halla 

adscrito y destinado al beneficiário del gravamen.38 

 

 Notamos que se a teoria da vontade explora o aspecto subjetivo (a 

vontade é um fator psicológico do sujeito), a teoria do interesse, conforme referida, 

explora um aspecto objetivo, uma coisa. No entanto, Carlos Santiago Nino considera o 

interesse, da teoria de Ihering, como algo subjetivo, o interesse do sujeito (aspecto 

psicológico). 

 

 Mas se o direito subjetivo não é explicado pelas teorias da vontade ou 

do interesse, qual teoria o explicaria? 

 

 Hespanha comenta que Ihering, em sua segunda fase, ressalta o 

aspecto do interesse no direito, com sua obra (Der Zweeck im Recht) de 1877/1883, traz 

a idéia de finalidade e interesse. 

 

                                                 
37 DABIN, Jean. op. cit., p. 88/89. 
38 DABIN, Jean. El derecho subjetivo . Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 90. 
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 As conquistas científicas dos fins do século XIX e começo do século 

XX puseram a nu a incompletude dos códigos e o problema das lacunas. Os casos 

jurídicos são tratados como conflitos de interesses, os conceitos servem apenas como 

ferramentas para se procurarem soluções para os problemas, não são decisivos. 

 

Transita-se, assim, de uma concepção de direito como produto de um 

pacto visando à proteção absoluta dos poderes de vontade para uma 

outra em que o direito serve antes de mais, para garantir interesses 

socialmente úteis. A uma lógica voluntarista e contratualista substitui-se 

uma outra utilitarista e transindividual39. 

 

  A jurisprudência dos interesses é mais restrita que a jurisprudência 

teleológica de Jhering, porque é mais apegada ao positivismo legal. Seu principal 

representante é Philip Heck. 

 

 

3.5. Doutrinas mistas (JELLINEK, MICHOUD, DEL VECCHIO) 

 

 Os autores acima desenvolveram teorias intermediárias entre as da 

vontade (Windsche idt) e as do interesse protegido (Ihering). 

 

 Sendo o direito subjetivo atributo do sujeito de direito, decorre da 

vontade desse mesmo sujeito. Jellinek define o direito subjetivo como: “el bien o el 

interes protegido por una potestad de voluntad perteneciente al hombre, o, mas bien 

por un poder de voluntad perteneciente al hombre”40. 

 

 Miguel Reale destaca da teoria de Jellinek a frase: “direito subjetivo é 

o interesse protegido que dá a alguém a possibilidade de agir. É, portanto, o interesse 

protegido enquanto atribui a alguém um poder de querer”. 

 

                                                 
39 HESPANHA, Antonio Manuel. Cultura jurídica européia – síntese de um milênio . Mem-Martins: Publicações 
Europa-América, 2003, p. 287. 
40 JELLINEK, 1892, p. 42 apud DABIN, 1955, op. cit., p. 42. 
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 Michoud, por seu turno, define o direito subjetivo conforme segue: 

 

El derecho es el interés de un hombre o de un grupo de hombres 

juridicamente protegido por meio de la postetad reconocida a uma 

voluntad para representarlo y defenderlo 41. 

 

 Reale, agora se referindo a Del Vecchio, a quem apresenta como uma 

variante de Windscheidt, dá a seguinte definição de direito subjetivo: 

 

O direito subjetivo não é o querer, mas a possibilidade de querer. Não é 

a vontade, mas a potencialidade da vontade. Dessa forma, fazendo uma 

distinção entre vontade in acto, e vontade in potentia, Del Vecchio 

declara que ficam elididas as objeções clássicas formuladas à teoria 

windscheidtianas42. 

 

 Contudo, tanto Reale quanto Dabin são unânimes quanto ao fato de 

que as teorias ecléticas, ou seja, as doutrinas mistas, acima e anteriormente citadas, 

apresentam os mesmos problemas que estas teorias que as constituem: teoria do 

interesse protegido (Ihering) e da vontade (Windscheidt). 

 

3.6. Teoria da pertença-domínio (Dabin) 

 

 Dabin, grosso modo, define o direito subjetivo como o direito de 

propriedade: 

 

Por definición, en efecto, el derecho subjetivo implica relación entre el 

sujeto titular y otras personas. En tanto que las ‘propiedades’ inherentes 

al ser individual humano son oponibles a otro, se imponen al respeto 

ajeno, es como esas ‘propiedades’, simples valores hasta entonces para 

el individuo que es su portador y beneficiário, pueden ser el objeto de 

                                                 
41 DABIN, op. cit., p. 93. 
42 REALE. Lições preliminares de direito . São Paulo: Saraiva 2002, p. 255. 
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‘derechos subjetivos’ o, si se quiere, toman la figura de derechos 

(adquiriendo así un nuevo valor: el valor jurídico)43. 

 

 Veremos em seguida que o direito subjetivo, para Dabin, deve ser 

definido pela expressão pertença-domínio. Tal expressão, embora com pequenas 

variações, é a que é contemplada pela maioria dos nossos doutrinadores, por exemplo, 

Washington de Barros Monteiro44, em cuja obra encontramos como definição de 

propriedade o binômio posse e domínio. Contudo, continuando a explorar o parágrafo 

acima transcrito, encontramos elementos preciosos para o nosso trabalho, uma vez que 

há uma certa semelhança entre o conceito de propriedade de Dabin e o de Barros 

Monteiro. Vejamos o que afirma Dabin: 

 

En tanto que el ser humano individual y sus ‘propiedades’ se imponen a 

otro como respetables e inviolables, adquiere el individuo figura de 

‘sujeto’ de derecho, y en este sentido de persona: la personalidad en 

derecho y en moral no es otra cosa que esa respectabilidad, esa 

inviolabilidad del ser humano individual que siendo persona 

previamente, según su naturaleza, se convierte por eso, frente a los 

demas, en persona según el derecho, según la moral. 45 

 

 Aqui destacamos o que Dabin e todos os demais doutrinadores 

tradicionais colocam como o elemento primordial do direito, ou seja, o sujeito de 

direito. Pode-se, inclusive, dizer que as teorias jurídicas a exemplo da geometria 

euclidiana que parte de conceitos primitivos, tais como: ponto, reta, plano etc. (também 

chamados de postulados ou axiomas), partem também de conceitos primitivos: sujeito 

de direito, ato jurídico etc. E vão construindo conceitos derivados como: contrato, 

relação jurídica, direito subjetivo etc. 

 

 Veremos, na última parte deste trabalho, que Karl Renner, a exemplo 

dos conceitos marxistas de estrutura e superestrutura, utiliza-se de conceitos como 

direito e substrato, sendo a economia o substrato do direito. Para a doutrina tradicional, 

                                                 
43 DABIN, Jean. El derecho subjetivo . Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 50. 
44 BARROS MONTEIRO, Washington. Direito das Coisas, Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva 1984. 
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da qual Dabin é um representante, o sujeito é o suporte das relações jurídicas, ou seja, 

do direito: 

De este modo, qualquiera que sea el genero de relaciones sociales 

considerado, relaciones sociales en sentido amplio o en sentido estricto 

(relaciones ‘societarias’), siempre son seres individuales las que se 

encuentran en principio formando la base, el soporte, el ‘substratum’ de 

esas relaciones46. 

 

 Voltando à exposição de Dabin referente ao conceito de direito 

subjetivo como propriedade, encontramos o desenvolvimento de cinco subitens para 

sustentar tal posicionamento: aspecto pertença, o aspecto domínio, a condição de 

alteridade, o elemento de proteção jurídica ou direito de ação e a conclusão. 

 

 

O aspecto pertença 

 

 Sendo o direito subjetivo a propriedade, há um sujeito ligado a um 

objeto de tal forma que o sujeito passa a dizer que o objeto é seu: “El derechos 

subjetivo es, en primer término, lo suyo: dar a cada uno su derecho (suum cuique 

tribuere), es otorgar a cada uno lo suyo, aquello que se reconoce que pertenece a cada 

uno”. 

 

 Não resta dúvida de que Dabin parte aqui da teoria de Ihering e 

procura dar- lhe um alcance maior, na medida em que a idéia de pertença é bem mais 

ampla de que o do interesse (a idéia de proteção será desenvolvida mais à frente). 

 

 Nesse sentido, os objetos suscetíveis de apropriação são os mais 

diversos possíveis, inclusive o crédito financeiro. Às vezes tomam a forma de uma 

dívida exigível, contrapartida de um suum original, por exemplo: contrato de cambio, 

reparação de danos, promessas variadas etc. O importante é o aspecto propriedade, que 

                                                                                                                                               
45 DABIN, Jean. El derecho subjetivo . Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 50-51. 
46 DABIN, Jean. op. cit., p. 100. 
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inclusive se estende aos ofícios e funções, por exemplo: o pátrio poder, o direito aos 

títulos e funções públicas etc. 

 

 A idéia de propriedade passou também a contemplar bens imateriais: 

direitos de autor, marcas e patentes etc. Propriedade de uma renda vitalícia ao crédito, 

de tal forma que a propriedade significa para Dabin o direito privativo ou o direito 

simplesmente. 

 

 Dabin é incisivo quanto ao direito subjetivo depender do direito 

objetivo (da norma jurídica), que não é necessariamente exp lícita, pode-se, via 

interpretação, subsumir determinados direitos a normas existentes. 

 

 De acordo com esse autor, dada a constante evolução das ciências, há 

também uma constante evolução dos bens a serem apropriados. 

 

 Dabin define o direito subjetivo como pertença-domínio, mas os 

doutrinadores do Código Civil brasileiro de 1916 definem a propriedade como posse e 

domínio. Podemos, nesse passo, identificar a pertença à posse (já que o domínio é 

elemento comum). Entre os elementos posse e pertença encontramos numerosas 

coincidências, embora apareçam algumas divergências. Nesse sentido, Washington de 

Barros Monteiro quando trata da posse menciona teorias de Savigny, também chamadas 

de subjetivistas, nas quais aparecem os elementos corpus e animus. Como Dabin segue 

mais proximamente e teoria de Ihering, conhecida como objetivista, parte dos conceitos 

de Savigny se perdem, a idéia de animus reaparece um tanto modificada no aspecto 

domínio. 

 

 

O aspecto domínio 

 

 Como já anotado, Dabin ressalta os aspectos pertença e domínio, já 

vistos. A pertença é um atributo da coisa, o domínio é um atributo do sujeito de direito. 
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Ambos, em conjunto, definem o direito subjetivo, não se confundindo com a função de 

gestão. 

 

 Mas em que consiste o domínio? E responde Dabin: “Em um poder de 

libre disposición de la cosa, objeto del derecho”. A palavra disposição representa um 

poder (não mera gestão!). Aprofundando-se tal conceito de disposição, Dabin chega às 

seguintes considerações sobre direito subjetivo e liberdade do sujeito: 

 

En este sentido, derivado por otra parte, el derecho subjetivo se 

confunde con la  liberdad: es la autonomia del sujeto en la disposición de 

la cosa que le pertenece, y por vía de colorario, inmunidad y 

irresponsabilidad: ‘Neminem laedit qui suo jure utitur’ . Al menos 

siempre que el derecho no haya sido concedido con la condición de no 

causar lesión o, subsidiariamente, reparar la lesión, en cuyo caso la 

liberdad del titular, y por consecuencia el derecho, sufrir ían una 

proporcional disminuición. 47 

 

 Nota-se, portanto, nesse raciocínio de Dabin, o aparecimento da 

vontade do dono relativamente à coisa, dado pela livre disposição conforme lhe 

aprouver, tanto que, para ele, 

 

(...) se si trata de los derechos de la persona que tienen por objetos 

bienes – vida, libertades – que forman un todo com el mismo sujeto, del 

que constituyen el SER antes de componer el TENER, el sujeto tiene la 

libre disposición y el domínio, ciertamiente, pero sólo en una cierta 

medida, que consiste em gozar de ellas, en conservalos, em ejercerlos, 

pero em modo alguno enajenarlos o destruilos.48 

 

 Portanto, o direito subjetivo é um poder de DISPOR, não se devendo 

confundi- lo com a simples gestão, ressalte-se, mais uma vez. 

 

 

                                                 
47 DABIN, Jean. El derecho subjetivo . Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 112. 
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Condição de alteridade 

 

 A definição de direito subjetivo como pertença-domínio, ou seja, 

como propriedade, estabelece uma ligação entre uma coisa e o seu proprietário, o sujeito 

de direito, visto de um ponto de vista interno (relação individual). Ora, a sociedade 

implica a existência de outros sujeitos de direito. Assim, há outro modo de encarar o 

instituto da propriedade, o aspecto externo. Dabin não incursiona pelas teorias então em 

voga, tais como a psicologia e sociologia, procura dentro da própria dogmática jurídica 

o desenvolvimento de sua teoria. A relação entre os sujeitos de direito se resolve pelo 

direito obrigacional. 

 

 O próprio direito obrigacional é decorrente do direito de propriedade, 

a obrigação é uma pertença indireta. Agora podemos dizer que a pertença é direta, 

representada pela coisa que é apropriada, é sua (do sujeito de direito). A pertença é 

indireta, quando se trata de uma prestação devida, ou seja, do direito obrigacional. Aqui, 

neste caso particular, encontramos já a correspondência entre direitos e deveres: 

 

Este es asi, por causa de su misma estructura, en el lazo de derecho 

‘obrigacional’, donde el derecho del uno tiene por objeto precisamente 

la obrigación de otro, donde por definición, el acreedor tiene como 

contraparte inmediata al deudor (...) 49 

 

 O direito obrigacional então é um direito derivado da livre disposição 

que caracteriza a propriedade: “Estos derechos cualquier cosa que parezca, solo 

existen, a titulo de derecho, por referencia a otro”. Há, então, uma superposição de 

relações: 

 

A la “relación de pertenencia”, directa o indirecta (cosa suya, prestación 

debida), del objecto al sujeto, ya expuesta, se anade, pues, uma segunda 

                                                                                                                                               
48 DABIN, Jean. El derecho subjetivo . Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, p. 113. 
49 DABIN, Jean. El derecho subjetivo . Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, p. 113. 
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relación, del sujeto a otro, que tiene por base y al mismo tiempo por 

materia la relación de pertenencia, con el dominio consecutivo. 50 

 

 As diversas citações de Robson e sua ilha (de Robson Crusoé, 

romance de Daniel Defoe) possibilitam que se infira que Dabin veja a sociedade de uma 

maneira coerente com a teoria mecanicista da divisão do trabalho, ou seja, trata-se de 

uma simplificação da realidade superada muitos anos antes, inclusive com críticas feitas 

por Marx. 

 

 A idéia de alteridade é uma distinção entre as pessoas. Essa 

oponibilidade às demais pessoas resulta nos conceitos de inviolabilidade e exigibilidade. 

“En primer término, la inviolabilidad: no hay derecho subjetivo sin la obrigación 

correspondente del respecto a esse mismo derecho. Ius et oblicatio sunt correlata”. 

 

 Trata-se da obrigação erga omnis de não violar o direito subjetivo 

(propriedade) de um sujeito. No caso de obrigação, o devedor deve cumprir a obrigação 

(para não violar o direito do credor). 

 

 O titular do direito, em razão de sua disponibilidade, um dos 

elementos da definição de propriedade, pode ou não exigir seu direito em caso de 

violação, esse é o conceito de exigibilidade. A exigibilidade é uma conseqüência do 

direito. A condição de alteridade resulta da existência de outros sujeitos de direito que 

podem violar direitos de terceiros, então estes podem exigir seus direitos. Para que se 

possa exigir, precisamos de uma instituição específica que é o elemento de proteção 

jurídica e o direito de ação. 

 

 

O elemento de proteção jurídica e o direito de ação 

 

 O direito natural pressupõe o direito subjetivo moral. O problema 

apresentado pelo direito natural é a falta de sua efetividade na sociedade, aqui reside a 

                                                 
50 DABIN, op. cit., p. 117. 
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vantagem do direito positivo, do direito objetivo posto e mantido pelo Estado que o faz 

cumprir. O Estado é o garante do suum de cada um, conforme afirma Ihering: 

 

Juridicamente, ya que no moralmente, socialmente, ya que no 

logicamente, no se puede decir que se tiene derecho si no se puede 

recurrir al Estado para hacerlo triunfar, tanto mas cuanto que en 

regimén de Estado la prohibición de la coación privada hace de hecho 

inoperante incluso la exigibilidad inherente al derecho; es urgente, por 

tanto, que a falta de la coación privada intervenga la  coación pública51. 

  

 A argumentação de Dabin é similar à idéia da mão invisível do 

mercado, de Adam Smith, ou seja, utilitarista, quando assevera que a luta de cada um 

por seu direito faz com que seja reconhecido o direito de todos. Algo como o progresso 

de cada um acarreta o progresso de todos: trata-se do cerne do individualismo. Tal 

posicionamento contrasta, segundo Dabin, com a tese de Duguit, para quem só há o 

direito objetivo. A proteção jurídica seria, então, parte do direito objetivo. Ora, Dabin 

segue Ihering para quem a proteção jurídica faz parte da definição de direito subjetivo, 

dizendo: “lucha por su derecho y no por la ley que se lo há reconocido”. 

 

 O fato de que o direito subjetivo deve ser defendido pelo sujeito de 

direito é um argumento a favor de sua existência, visto que ao Ministério Público cabe a 

incumbência da defesa da sociedade e da lei (ou seja, do direito objetivo). 

  

 A proteção, contudo, não deve ser confundida com o direito, pois gera 

um direito novo, o direito de ação ao próprio sujeito do direito protegido, que se estende 

a seus administradores. Esse direito só surge quando há um litígio de fato. 

 

 Em suma, Dabin segue e complementa Ihering no sentido de que o 

direito subjetivo envolve, além do sujeito, a idéia de se ter alguma coisa (propriedade). 

 

                                                 
51 DABIN, Jean. El derecho subjetivo . Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 122. 
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 Seu ponto de vista é dogmático, unilateral, não faz como Duguit, a 

quem critica, incursões por outros conhecimentos que não o direito. Contudo, sua 

definição de direito subjetivo como propriedade é fundamental para o nosso trabalho. 

 

3.7. Teoria tridimensional do direito (Miguel Reale) 

 

 Miguel Reale é o autor da teoria tridimensional do direito, composta 

de fato, valor e norma. O aspecto norma de sua teoria é desenvolvido a partir de 

considerações sobre a teoria de Kelsen. Relativamente aos fatos, Reale segue em 

determinados aspectos o trabalho de Duguit, inclusive com a adoção da expressão 

situações subjetivas, modificando o sentido para incorporar o direito subjetivo, em vez 

de negá- lo, como faz o autor francês. O valor pode, por decorrência, ser assimilado à 

idéia de pretensão, básica na teoria do direito subjetivo de Reale. 

 

 Assim, Reale parte da pergunta que melhor retrata seus objetivos: 

“Que é que cabe aos membros da comunidade perante as regras de direito e em razão 

delas?” 52. 

 

 Dessa forma, o que se pergunta é como as pessoas físicas e jurídicas 

podem ser, pretender ou agir com referência ao direito positivo. 

 

 Assim, a atitude das pessoas em face do direito subjetivo foi deslocada 

para as chamadas situações subjetivas, segundo Reale. Atualmente, para ele, a teoria 

geral do direito criou o gênero de situações subjetivas do qual o direito subjetivo é uma 

espécie juntamente com outras, tais como: o interesse legítimo, a faculdade, o poder 

(competência ou atribuição) e o ônus. 

 

 Como exemplo de cada uma dessas espécies, notamos: 

a) Interesse legítimo – quando se propõe uma ação, ainda não há o 

direito subjetivo, apenas o interesse que o juiz liminarmente 

                                                 
52 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito . São Paulo: Saraiva 2002, p. 249. 
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examinará quanto à legitimidade e a aspectos processuais, mas só após 

o julgamento é que se saberá se há ou não direito subjetivo; 

b) Faculdade é uma forma de explicitação do direito subjetivo, por 

exemplo, da propriedade poderemos usar, gozar e dispor, faculdades 

que nos são atribuídas pelo direito de propriedade; 

c) Poder, por exemplo, o pátrio poder não é um direito subjetivo 

sobre os filhos menores. Há, aqui, uma competência definida em lei,  a 

qual, de igual forma, dispõe os estatutos das sociedades para os 

diretores e administradores. Há o que se chama de poder-dever. O 

poder é exercido nos limites das normas e, em geral, não é disponível. 

 

 Citemos, por último, o ônus, derivado do direito processual (o ônus da 

prova), significa que determinada pretensão, para ter curso processual, precisa de 

determinada ação da parte interessada, sem a qual a pretensão poderá não ser atendida. 

 

 Assim, a situação subjetiva pode ser definida como: “a possibilidade 

de se pretender ou fazer algo, de maneira garantida, nos limites atributivos das regras 

de direito”53. 

 O direito subjetivo só existe quando: “a situação subjetiva implica a 

possibilidade de uma pretensão ou de um ato de outrem”. O que ressalta Reale é que o 

núcleo do direito subjetivo é a pretensão. No fundo há a idéia contratual. Deve haver 

correspondência entre o modelo normativo e a experiência concreta. “Sem a idéia de 

pertinência não há que se falar em direito subjetivo54. 

 

 Isto posto, vem a definição: “direito subjetivo é a possibilidade de 

exigir-se, de maneira garantida, segundo as normas que o direito atribui, algo a 

alguém como próprio”55. Então, para Reale, direito subjetivo confunde-se com ação. 

 

                                                 
53 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito . São Paulo: Saraiva 2002, p. 259. 
54 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva 2002, p. 260. 
55 REALE, op. cit., p. 260. 
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 Os direitos subjetivos podem ser simples ou complexos. Simples, por 

exemplo, o pagamento de uma dívida. Complexos, os que apresentam um conjunto de 

faculdades que constituem status (por exemplo, o de mulher casada, o de acionista etc). 

 

 Outro ponto a ser considerado são os direitos subjetivos públicos (ou 

públicos subjetivos). Há aqui uma pequena dubiedade: a) trata-se de se tomar o Estado 

como sujeito de direito e a partir daí estabelecer seus direitos? Ou b) definir quais os 

direitos que se pode impor como limite ao Estado? 

 

 Reale opta pelo item b), tanto que afirma que “A teoria do direito 

público subjetivo é, pois, fundamental, porquanto a afirmação de que o indivíduo 

possui uma esfera de ação inviolável, cujo âmbito o Poder Público não pode penetrar”. 

 

 Tal direito começou com a Magna Carta de 1215, quando os barões 

ingleses exigiram do rei alguns direitos, entre os quais a não-taxação sem representação. 

As declarações de direitos que  surgiram no século XVIII (as da Independência dos 

Estados Unidos da América do Norte e da Revolução Francesa), inspiraram a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas 

(ONU), de 1948. Hoje em dia, a maioria dos países apresenta em suas Constituições 

uma declaração de direitos. 

 

 O aspecto básico levantado por Reale, dos direitos subjetivos 

públicos, é a relação homem versus Estado a que pertence. Trata-se, em primeiro lugar 

da relação homem versus sociedade, como caso geral. Como caso particular no qual a 

sociedade considerada é o próprio Estado, entramos na seara das chamadas liberdades 

públicas, dos direitos humanos fundamentais. Lembramos que os jusnaturalistas que 

inspiraram as declarações acima antepunham o homem com seus direitos naturais ao 

Estado. Tal visão está superada; contudo, surgiu o problema de como limitar o Estado. 

A resposta, segundo Reale, foi dada por Ihering, o Estado limita-se a si mesmo, 

colocando tais limites na Constituição, nos artigos consagrados às liberdades públicas. 
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 Reale, contudo, considera que tais direitos não são mais jurídicos, e 

sim políticos. É um problema histórico cultural, porquanto representa um momento da 

ordenação jurídica, atendendo a uma exigência social que se processa 

independentemente do arbítrio e da vontade daqueles que, transitoriamente, enfeixem 

em suas mãos o poder político56. 

 

 

3.8. Teorias Positivistas 

 

 O positivismo instaura o império das normas jurídicas sendo as mais 

importantes as que determinam que alguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

sob pena de sanção. Dos autores que se vinculam a tais princípios encontramos: Kelsen, 

Bobbio, Hart, Austin e outros. 

 

 

3.8.1. Hans Kelsen 

 

 Kelsen, em sua obra Teoria pura do direito, procura a essência do 

direito propondo como tal a norma jurídica. Direito objetivo e subjetivo são, pois, para 

ele, duas faces da mesma moeda. Sua teoria, por ser muito formalista, presta-se a 

interpretações. Dabin argumenta que Kelsen nega o conceito de direito subjetivo57, 

autores como Miguel Reale e Carlos Santiago Nino apresentam outras considerações. 

Vejamos algumas delas. 

 

 

 Para Dabin, a doutrina de Kelsen é negadora dos direitos subjetivos. 

Compara com a teoria de Duguit, que também nega tal existência. Enquanto para 

Duguit o direito decorre da sociedade, para Kelsen o direito decorre das normas 

positivas postas pelo Estado (é claro que se pode dizer que o Estado faz parte da 

                                                 
56 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva 2002, p. 275. 
57 DABIN, Jean. El derecho subjetivo. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 22. 
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sociedade; contudo Kelsen conscientemente afasta tudo que para ele não é direito, 

como, por exemplo, aspectos políticos, sociológicos psicológicos etc.). 

 

 Kelsen, entretanto, admite a obrigação jurídica decorrente da norma. 

Ora, a obrigação de um está em correlação com o direito de outro; logo, há aqui uma 

percepção de direito subjetivo. Inclusive, se lembrarmos que o contrato como que “faz 

lei entre as partes”, amplia-se o conceito de lei, que passou a abranger, além das normas 

gerais, também as particulares. 

 

 Há, no entanto, argumentos contrários, por exemplo, Dabin cita a 

situação subjetiva apontada por Duguit, em cuja obra não há propriamente direito 

subjetivo. O mais importante na obra de Kelsen, que indica a inexistência do direito 

subjetivo, é a própria inexistência do sujeito de direito, na medida em que este é apenas 

o resultado de um sistema de normas personificado58. 

 

 Existe, todavia, para Kelsen, o sentido técnico do direito subjetivo, 

representado pela ação judicial que assiste a uma das partes quando da inobservância da 

lei ou do contrato pela outra parte (Duguit chama aqui de “situações jurídicas 

subjetivas”). 

 

 Esclarece Dabin que, no fundo, para Kelsen, sempre é o direito 

objetivo, ou seja, a norma é que se impõe (ou o que de fato existe), inclusive amplia o 

conceito de norma para uma gradação de regras em ordem decrescente de generalidade, 

desde a Constituição até as declarações de vontade (contrato). Aqui, localiza-se uma 

diferença entre Kelsen e Duguit: enquanto para Kelsen há uma norma individual, para 

Duguit há uma situação jurídica porque, para ele, a norma deve ser geral. É claro que, 

no fundo, o que há é a lei delegando competência às partes para estabelecerem relações 

jurídicas. 

 

 Assim, Kelsen coloca o sujeito em uma dupla posição relativamente 

às normas: numa posição ele tem dever, relação passiva; noutra, na relação ativa, ele 

                                                 
58 DABIN, op. cit., p. 22. Ver KELSEN, Teoria pura, IV Estática jurídica, 7. sujeito jurídico-pessoa. 
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tem direitos decorrentes dos deveres dos outros, mas sempre decorrentes da norma, ou 

seja, do direito objetivo. 

 

 Dabin não entra nos casos em que Kelsen trata da feitura das normas. 

 

 Para Carlos Santiago Nino direito subjetivo é um conceito ambíguo na 

linguagem dos juristas, por isso Kelsen59 apresenta situações típicas de seu uso, por 

exemplo: 1º. Direito como equivalente a não proibido, dá como exemplo: “Tenho 

direito de vestir-me como quero”, “João tem o direito de vender esse produto” etc. Pode 

ser substituído por: não existe norma jurídica que estabeleça sanção para quem age de 

determinada maneira. 2º. Direito como equivalente à autorização, por exemplo: “Tenho 

o direito de inspecionar a fábrica, ou o professor nos deu o direito de interromper a aula 

etc”. Trata-se de normas permissivas que apareceram na 2ª. edição da Teoria pura do 

direito, porque na primeira edição havia apenas o caráter de normas proibitivas, que 

impunham sanção. 3º. Direito como correlato de uma obrigação ativa, por exemplo: 

“Diego tem o direito de que lhe pague”. Aqui o direito é o reflexo de um dever. 

Finalmente, 4º. Direito como correlato de uma obrigação passiva, trata-se de relação 

similar a anterior, como diferença aponta-se que não se trata de uma obrigação de fazer, 

mas sim de não fazer, ou de omitir, por exemplo: “Tenho o direito de descansar com 

tranqüilidade”. 

 

 Nino comenta que, no último caso, o exemplo do 4º. tipo ampara os 

direitos de propriedade. Destacam, ainda, os direitos absolutos (propriedade), os 

relativos (contratos). Relativamente aos direitos pessoais e reais, Kelsen sustenta que 

não existe direito entre pessoas e coisas, são sempre relações pessoais. 

 

 Há, ainda, dois outros tipos de direitos subjetivos a serem 

considerados: o 5º. Direito de ação processual, por exemplo: “o comprador tem o direito 

a reclamar a escritura do imóvel”. Kelsen chama a este significado de direito em sentido 

técnico ou estrito, porque a diferença dos anteriores não se reduz ao dever jurídico, mas 

sim a uma ação autônoma. Trata-se de uma ação típica dos países capitalistas, onde 

                                                 
59 KELSEN, Teoria pura do direito.IV estática jurídica. 3. Direito subjetivo. 
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existe a possibilidade de o direito ser disponível, vale dizer, a autonomia do sujeito de 

direito recorrer ao tribunal para fazer valer seus direitos. Há criação da ordem jurídica, 

ou seja, cria-se direito objetivo. 

 

 Por último temos o 6º. caso, o direito político. Por exemplo: “O povo 

tem o direito de eleger seus governantes”, trata-se do direito subjetivo vinculado à 

organização política. Fala-se, às vezes, de direito morais e não-jurídicos, direitos que o 

Estado tem o dever moral de transformar em dever jurídico. 

 

 Nos países democráticos, faculta-se aos cidadãos a participação na 

criação das normas, quer diretamente, quer indiretamente, por representantes. O direito 

eleitoral é similar ao direito subjetivo no sentido técnico, a diferença é que a norma 

jurídica particular atua na ação processual e a norma jurídica geral atua no direito 

político. 

 

 O direito político se relaciona com os “Direitos Humanos 

Fundamentais” contemplados nas Constituições. 

 

 Encontramos nas posições de Nino relativas ao direito subjetivo as 

categorias citadas por Ferraz Jr., referentes às normas jurídicas, assim as normas de 

conduta que estabelecem relações de coordenação estabelecendo obrigações, proibições, 

faculdades e imposição de sanção60. As normas de competência conferem poderes e 

suas combinações. Veremos mais detidamente tais conceitos quando examinarmos esse 

autor. 

 

 

3.8.2. John Austin 

 

 John Austin, autor inglês cuja obra The Province of jurisprudence 

determined, editada por H. L. Hart, Oxford, 1954, foi comentada por Olivecrona61, 

                                                 
60 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito . São Paulo: Atlas, 2003, p. 164ss. 
61 OLIVECRONA, Ka rl. Lenguage jurídico y realidad . Bs.As: Centro Editor de América Latina, 1968, p. 13- 
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define que o direito subjetivo decorre de um dever. Quem tem um dever está sob o 

comando de outra pessoa ou grupo de pessoas que podem causar algum mal se o 

devedor não cumpre como o que lhe é determinado (o seu dever). 

 

 Trata-se de uma coação que o detentor do direito subjetivo pode impor 

a seu devedor. Aqui Olivecrona relembra o que Hart chama de situação do assaltante: 

Nadie diria que tengo el deber de entregar mi libreta de apuntes simplesmente porque 

um asaltante me amenaza con una pistola para que se la entregue.  Há, aqui, como se 

vê dois aspectos: o lingüístico e o psicológico. Contudo, o que se considera é o aspecto 

normativo de quando alguém está juridicamente obrigado, ou seja, obrigado pelo 

sistema normativo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sob pena de coação. 

Essencial como obrigação jurídica e que tal obrigação seja o antecedente de medidas 

coativas imanentes (dispostas na própria norma), para quando não há o cumprimento do 

dever. 

 

 Continua Olivecrona comentando a teoria de Austin: 

 

Por lo tanto, es evidente que los enunciados acerca de deberes jurídicos 

no pueden ser interpretados corretamente como enunciados acerca de 

consecuencias perjudiciales que probablemente han de produzirse en 

caso de desviación de la conducta prescripta. Tampoco los enunciados 

acerca de lãs medidas coativas que, probablemente serán aplicadas en 

benefício de una persona y en perjuicio de otra. 

 

Una critica similar puede dirigirse contra otras formas de teorias 

antimetafísicas o naturalistas que aspirem a identificar a los derechos y 

deberes jurídicos con ciertos hechos empíricos. Es característico de 

estas teorias el ir “directamente a los hechos, y decir que nos referimos 

a este o aquel conjunto de hechos cuando hablamos de um derecho 

subjetivo y de una obligación nuestras nociones jurídicas el que los 

jurídica. Toda estas teorias estan condenadas ao fracaso. Corresponde a 

la esencia misma de derechos y deveres no se identifiquem com ningun 

hecho. 
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Poseer un derecho no es nunca la misma cosa que gozar de una vantaja 

real, la importância Del derecho es especialmente notable cuando uno 

se vê privado de la vantaja que implica su posession. Y vice-versa, tener 

uma obligación jurídica de hacer algo o de abstenerse de algo no es 

nunca la misma cosa que estar expuesto a un mandato, a uma amenaza o 

a la probabilidad de sufrir cualquier otra forma de coerción. Equiparar 

derechos y deberes con los meros hechos imparte negarles su substancia 

misma. 

 

 

3.8.3. Herbert L. A. Hart 

 

 Hart é herdeiro do positivismo de Austin e sua obra O conceito de 

direito apresenta característica da filosofia da linguagem, dela estrai Tumanov a citação: 

 

A afirmação de que “direito injusto não é direito ‘é uma espécie de 

exagero ou de paradoxo’, quiçá uma simples falsidade, semelhante à 

afirmação de que as leis não são direito ou que o direito constitucional 

não constitui direito62. 

 

 Hart estabeleceu uma distinção de sua teoria relativamente a de Austin 

pelo fato de que pela sua teoria o direito não emana do soberano, ou seja, para Hart a 

fonte do direito não é exclusivamente estatal. O que ele põe no lugar do soberano? 

Normas primárias e secundárias. Primárias são aquelas que concedem direitos aos 

membros da sociedade e lhes impõem obrigações. Situam a personalidade num quadro 

social delimitado, por exemplo, o direito criminal proíbe matar, roubar etc. Caracteriza 

o direito nas sociedades primitivas sendo rígidas gerais e difíceis de fazerem cumprir. 

As sociedades desenvolvidas abrandam tais defeitos com a inclusão de normas 

secundárias. 

 

                                                 
62   HART, H. L. A. The concept of law, p. 8 
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 As normas secundárias são a) de reconhecimento; b) normas de 

mudanças e c) normas de processo. 

 

 As normas de reconhecimento são as que determinam a validade de 

todas as outras normas, como norma fundamental de reconhecimento temos a 

constituição de um país. 

 

 As normas de mudança são as que estipulam como se devem alterar as 

normas primárias utilizando-se atos como o testamento, o contrato etc. 

 

 As normas de processo prevêem a aplicação de sanções nos casos de 

violação das normas primárias. O direito é o conjunto de normas primárias e 

secundárias. 

 

Toda esta construção engendra uma multidão de questões embaraçosas. 

Coisa pouco clara, por exemplo: em que é que as normas primárias se 

distinguem dos direitos subjetivos e dos deveres?63 Quais os fatores que 

condicionam as normas primárias, enquanto não há normas secundárias, 

e continuam esses fatores a exercer a sua ação quando as normas 

secundárias aparecem? E por que aparecem elas em geral? Não temos, 

contudo a intenção de nos ocuparmos da crítica interna do conceito de 

Hart nem insistimos no seu aperfeiçoamento64. 

 

 

 

3.9. Teorias Sociológicas 

 

 Enquanto a Revolução Francesa de 1789 trouxe o liberalismo e as 

teorias decorrentes desse modo de compreensão do mundo, a Revolução Industrial deu 

início a uma grande revolução científica e tecnológica que, a partir de então, passou a 

                                                 
63 Aqui a relação específica com o nosso tema: o direito subjetivo. 
64  TUMÁNOV, Vladimir. O pensamento jurídico burguês contemporâneo . Lisboa: Editorial Caminho, 1985. p. 
182. 
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modificar a economia e a causar profundas transformações no homem e na sociedade. A 

título de ilustração, citaremos um estudo onde algumas dessas transformações foram 

relacionadas por Idalberto Chiavenato65. Tais informações foram tiradas de Burns 66, 

para este autor as Revoluções industriais podem ser divididas em duas épocas bem 

distintas: 

 

 1780 a 1860 – 1ª. Revolução Industrial ou revolução do carvão e do  

                             ferro. 

 1860 a 1914 – 2ª. Revolução Industrial ou revolução do aço e da  

                            eletricidade. 

 Da primeira revolução temos quatro fases: 

 1ª. Fase: a mecanização da indústria e da agricultura... 

 2ª. Fase: a aplicação da força motriz à industria... 

 3ª. Fase: o desenvolvimento do sistema fabril... 

 4ª. Fase: um espetacular aceleramento dos transportes e das     

                            comunicações. 

 

 A segunda revolução industrial foi provocada por três acontecimentos 

importantes: 

 

 - desenvolvimento de novo processo de fabricação do aço (1856); 

 - aperfeiçoamento do dínamo (1873); 

 - invenção do motor de combustão interna (1873) por Daimler. 

 

 Características da segunda revolução industrial: 

 

1) a substituição do ferro pelo aço como material industrial básico; 

2) a substituição do vapor pela eletricidade e pelos derivados do 

petróleo como principais fontes de energia; 

                                                 
65 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração . São Paulo: McGraw-Hill, 1981, p. 
21/5. 
66 BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental. Porto Alegre: Globo, 1957, p. 647-658. 
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3) o desenvolvimento da maquinaria automática e um alto grau de 

especialização do trabalho; 

4) o crescente domínio da industria pela ciência; 

5) transformações radicais nos transportes e comunicações... 

6) O desenvolvimento de novas formas de organização capitalista... 

Surge o capitalismo financeiro com quatro características 

principais. 

a) dominação da industria pelas inversões bancárias e 

instituições de crédito, como foi o caso da formação da 

United States Steel Corporation em 1901, pela J. P. 

Morgan & Co. 

b)  a formação de imensas acumulações de capital, 

proveniente de trustes e fusões de empresas; 

c)  a separação entre a propriedade particular e a direção da 

empresa; 

d)  o desenvolvimento das Holding Companies  

7) a expansão da industrialização até a Europa central e oriental, e 

até o Extremo Oriente. 

 

 Com as revoluções industriais também há o agravamento das relações 

humanas. Continua Chiavenato 

 

As transações se multiplicam e a demanda de mão-de-obra nas minas, 

nas usinas siderúrgicas e nas fabricas aumentam substancialmente. Os 

proprietários passam a enfrentar os novos problemas de gerência, 

improvisando suas decisões e sofrendo erros da administração ou de 

uma nascente tecnologia. Obviamente esses erros, em muitos casos, 

eram cobertos pela mínima paga aos trabalhadores, cujos salários eram 

baixíssimos. A par do baixo padrão de vida, da promiscuidade nas 

fabricas e os tremendos riscos de graves acidentes, o longo período de 

trabalho em conjunto permitia uma interação mais estreita entre os 

trabalhadores e uma crescente conscientização da precariedade de suas 

condições de vida e de trabalho e da intensa exploração por uma classe 



59 
 

 

social economicamente melhor favorecida. As primeiras tensões entre 

as classes operárias e os proprietários de indústria não tardaram a 

aparecer... O capitalista passou a distanciar-se dos seus operários e a 

considerá-los uma enorme massa anônima... A principal preocupação 

dos empresários se fixava logicamente na melhoria dos aspectos 

mecânicos e tecnológicos da produção, com o objetivo de produzir 

quantidades maiores de produtos melhores e de menor custo. A gestão 

do pessoal e a coordenação de esforços produtivos eram aspectos de 

pouca ou nenhuma importância. 

 

 Podemos dizer que hoje, no século XXI, vivemos uma nova fase de 

mudanças dadas as constantes alterações no modo de produção e de vida a que estamos 

sujeitos. Nos últimos anos foram desenvolvidos o computador pessoal, o telefone 

celular, a Internet, o neoliberalismo e suas conseqüências, problemas de meio ambiente 

tais como a poluição e o aquecimento global, além da globalização e do terrorismo. 

 

 Contudo, voltemos ao século XIX e relembremos que a 

industrialização trouxe problemas aos trabalhadores. Karl Marx denunciou as agruras 

das classes oprimidas e, em 1848,lançava a primeira edição do Manifesto do Partido 

Comunista. Meio século depois, autores burgueses, como Duguit, Ehrlich e outros 

começaram a incorporar em suas doutrinas aspectos sociais mantendo, contudo, a visão 

capitalista. Vejamos alguns desses autores, deixando Marx para ser tratado junto com a 

escola crítica. 

 

 

3.9.1. Eugen Ehrlich 

 

 Ehrlich67 crítica a ciência do direito de seu país, a Áustria do começo 

do século XX por ser muito centrada nos tribunais e na pessoa do juiz, sendo, 

basicamente contenciosa. Para ele, a realidade é mais complexa, sua idéia central é que 

a sociedade é um conjunto de uniões de grupos, de associações, tais como a família, a 

sociedade comercial, a comunidade e, por fim, o próprio Estado. Os princípios do 
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direito devem ser procurados na “união destas células”, por isso o direito subjetivo 

também será um direito de grupo. 

 

 As conclusões de Ehrlich apareceram numa época de grande 

desenvolvimento do capitalismo monopolista, quando surgiram os cartéis, as grandes 

sociedades por ações etc. O direito das associações até então não comportava toda a 

gama de atividades e os aspectos que a realidade engendrava. O capitalismo exigia 

maior liberdade contra as limitações estatais aos monopólios. Para Ehrlich, o importante 

é o “direito vivo”, a “ordem interna existente nas uniões, ordem móvel e constante, 

chamada a refletir o desenvolvimento das novas necessidades econômicas”68. 

 

 Este é o aspecto subjetivo de sua concepção de direito, pois há, 

também, a “ordem secundária” ou o “direito de salvaguarda à própria existência das 

uniões principalmente o direito penal e o processual” (há, aqui, pequena semelhança a 

Hart e suas normas primárias e secundárias). 

 

 

3.9.2 Leon Duguit 

 

 Segundo Dabin, para Duguit não existe direito subjetivo porque tudo 

depende do direito objetivo, da norma. A própria noção de direito subjetivo é 

problemática, partindo da teoria de Windscheidt, ou seja, a teoria da vontade há 

problemas insuperáveis. Enquanto a norma representa a vontade do Estado, 

estabelecendo uma hierarquia de vontades, ou seja, uma vontade subordinante e uma 

vontade subordinada, isso não ocorre entre os demais sujeitos. 

 

 A própria noção de vontade é pouco conhecida, e vontade coletiva é 

mais complicada ainda; seria esta a soma das vontades individuais? Ora, o que há é a 

lei, o direito objetivo. 

 

                                                                                                                                               
67 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da sociologia do direito. Tradução: René E. Gertz, Brasilia: UnB, 1989. 
68 TUMÁNOV, Vladimir. O pensamento jurídico burguês contemporâneo . Lisboa: Editorial Caminho, 1985, p. 
243. 
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 A declaração de direitos de 1789 é muito individualista, inclusive 

propugnando pela existência de direitos subjetivos, direitos naturais, anteriores e 

superiores à positivação, o que é inconcebível (não é o que pensa Dabin, inclusive 

colocando a diferença entre os direitos subjetivos morais e os direitos subjetivos 

jurídicos, conforme já visto). Para Duguit, a teoria dos direitos subjetivos é 

contraditória, afinal o homem só tem direitos em sociedade: 

 

No se puede fundar el derecho sobre unos pretendidos derechos 

subjetivos que, si existen, no pueden derivar mas que de la vida social y 

de la norma que se aplica a esta.69 

 

 O problema que se coloca é: o direito objetivo gera um direito 

subjetivo equivalente? O que Duguit responde negativamente, ou seja, pela inexistência 

do direito subjetivo. Dabin insiste em que tal colocação decorre do ponto de partida de 

Duguit, ou seja, da hierarquia de vontades. Há, por parte dos juristas franceses, a idéia 

de que a norma, a lei do Estado, deve ter características especiais, como, por exemplo: 

abstração, generalidade etc. Ora, partindo-se da idéia de que o direito objetivo é norma 

geral, o direito subjetivo seria uma norma individual, o que contrariava a tradição 

francesa, pois esta só conhecia a norma geral. 

 

 Em razão da norma geral, os membros dos grupos encontram-se numa 

SITUAÇÃO jurídica ativa ou passiva, entretanto tal situação é objetiva, no sentido 

geral; por decorrer da norma, não se trata de hierarquia de vontades. “Duguit sustituye 

el concepto de derecho subjetivo por el de situación jurídica, en nuestro caso la 

situación jurídica ativa”. 

 

 Assim, a aplicação da lei ao indivíduo é a situação jurídica, portanto 

não existe o direito subjetivo. O indivíduo situa-se ativa ou passivamente em relação à 

norma. No caso de violação da norma há as vias de direito imanentemente asseguradas. 

 

                                                 
69 DUGUIT, Leon. 1927 p. 211, apud DABIN, 1955, p. 11. 
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 Não se misturam, para Duguit, direitos com fatos, como bens, valores, 

riqueza, que são protegidos pelo direito objetivo, com vias de direito. Dessa forma, não 

há o direito à vida ou o direito de propriedade (no sentido de direito subjetivo). Também 

não há direito de disposição e restituição e reparação, porque as vias de direito não 

implicam o direito subjetivo. 

 

 O ato ilícito não gera direitos. Inclusive, na esfera penal há o problema 

de serem situados os sujeitos passivos e ativos. O que há é a aplicação da regra de 

direito objetivo. 

 

 Por outro lado, os atos materiais de exercício dos bens, tais como o 

andar pelas ruas, praticar cultos religiosos, cultivar um campo, não se trata de direito, 

mas de fato. Só quando terceiros se opõem é que se torna problema jurídico, porque o 

direito objetivo assim o prevê. 

 

 As situações jurídicas já referidas podem ser objetivas (em sentido 

estrito) e subjetivas. “Es objetiva la situación jurídica cuando deriva de la norma 

jurídica, bien irectamente, bien por intermedio de um acto de voluntad que la 

condiciona”. 

 

 Em tal caso, trata-se da norma geral e das vias de direito que lhes são 

imanentes, como, por exemplo, são citados: o herdeiro, o filho reconhecido, o 

proprietário. Como situação jurídica subjetiva é quando a situação é especial ou 

particular, por exemplo: os contratos, as declarações de vontade etc. Aqui Dabin 

pergunta se o contrato não seria um direito subjetivo e ele mesmo responde que Duguit 

não considera o contrato como direito subjetivo. Relativamente à propriedade, assim se 

manifesta Duguit: 

 

(...) la propriedad está protegida por el derecho; pero no es un derecho, 

es una cosa, uma utilidad, uma riqueza. Lo que tiene el propietario no es 

um derecho, es una cosa. O bien usa de ella y la goza sin encontrar 

resistência, y entonces no interviene la coación, o a petición suya, para 

derribar el obstáculo. La propriedad es la misma cosa. Asi, la propiedad 
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tomada em si misma no es outra cosa que una riqueza, una realidad 

economica, y no una realidad jurídica70. 

 

 Ainda, em se tratando de direito subjetivo, para Duguit, o mesmo se 

pode dizer, por exemplo, com respeito à vida, na há direito à vida. O indivíduo vive para 

ele é um valor. Apenas quando é atacado ou ameaçado é que surge o direito, porque há 

proibição expressa na lei contemplando tais atos. 

 

 Após as considerações de Dabin sobre a obra de Duguit quanto à 

negação do direito subjetivo, vejamos as transformações a que Duguit anota 

relativamente ao direito71. 

 

 Para Duguit, o direito é menos a obra do legislador e mais o constante 

evoluir dos fatos. O texto da lei pode permanecer fixo enquanto os fatos mudam. Assim, 

enquanto a Declaração de Direitos de 1789 e o Código Civil francês influenciaram a 

França e os países latinos.* 

 

 As transformações que Duguit propõe são: tanto a Declaração de 

Direitos como o Código Civil são normas que apresentam uma concepção individualista 

do direito. Atualmente, impõe-se uma concepção socialista. (Duguit ressalta que seu 

socialismo não se vincula a nenhum partido socialista, apenas ao aspecto que o direito 

deve tomar em relação à realidade). O sistema antigo repousava numa concepção 

metafísica do ser humano. O moderno deve repousar na realidade (o positivismo). 

 

 A concepção metafísica e individualista da Declaração e do Código 

repousa no direito subjetivo que estabelece a figura do sujeito de direito. 

                                                 
70DUGUIT, 1913, apud DABIN, 1955, p. 19. 
  
71 DUGUIT, Leon. Las transformaciones del derecho publico y privado. Buenos Aires: Editorial Heliasta SRL, 
1913.  
* Os países latinos apresentam atualmente uma legislação anacrônica, que não acompanharam a realidade 
social. A Declaração de 1789 e o Código Civil francês foram um divisor de águas entre o sistema feudal e 
o sistema capitalista que se seguiu, contudo Duguit ao apresentar suas observações quanto às mudanças 
do direito (notar o título de seu livro a elas dedicado), ressalta a escola de Savigny como a única no século 
XIX que admite tal mudança. As demais Escolas pretendem que o direito apresente características 
similares a da geometria euclidiana, ou seja, independentes do tempo e do espaço. 
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 Duguit pergunta: “Que é, pois, um direito subjetivo?” E responde que 

as controvérsias são infindáveis, a que melhor atende é: “es el poder que corresponde a 

una voluntad de imponerse como tal a una o varias voluntades, cuando quiere una cosa 

que no esta   prohibida por la ley”. 

 

                         A liberdade é um direito na medida em que é um poder de impor aos 

outros o respeito à minha vontade. Também o é a propriedade, o direito de crédito, 

sempre há uma vontade que prevalece. 

 

                         O essencial é que o direito subjetivo é um confronto de vontades em que 

uma sobressai, ou seja, há uma hierarquia entre estas. Trata-se, diz Duguit, de 

metafísica, uma vez que não sabemos o aque é a vontade. Por isso a noção de direito 

subjetivo não se mantém (ver adiante a crítica de Alf Ross a esta posição), pois estamos 

numa época de positivismo jurídico. Hoje o que se impõe é a FUNÇÃO SOCIAL com 

grupos. 

  

 O individualismo resultou da filosofia estóica e influenciou o direito 

romano, que foi recepcionado pelos legisladores dos séculos XVIII e XIX como direito 

natural, resultante da qualidade de Homem, dando origem ao individualismo burguês. A 

sociedade resulta da agregação dos homens. Aqui cabem teorias conforme as diversas 

variações do contratualismo. Portanto o Estado e a sociedade organizada têm como 

objetivo assegurar os direitos subjetivos individuais. No entanto, Duguit assim pondera 

a respeito do aspecto individualista do direito: 

 

Esta concepción puramente individualista del derecho es tan artificial 

como la concepción metafísica del derecho subjetivo. Como esta es um 

producto histórico: há tenido su valor de hecho en um momento dado; 

pero no puede subsistir 72. 

 

                                                 
72 DUGUIT, Leon. Las transformaciones del derecho publico y privado. Buenos Aires: Editorial Eliasta S. R. L. 
Tradução castelhana: Adolfo G. Posada, Ramon Jaen e Carlos G. Posada, 1913, p. 178-179. 
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 Segundo Duguit, a noção de direito subjetivo deu lugar a de função 

social: 

 

Pero todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumprir 

uma cierta tarea a ejecutar... Es esto tambien propriamente una 

concepción de orden realista y socialista, que transforma profundamente 

todas las concepciones jurídicas anteriores73. 

 

 A seguir Duguit examina a liberdade. A noção individualista de 

liberdade é aquela formulada por Kant que pode ser sintetizada como a liberdade de um 

vai até onde começa a liberdade do outro. Para Duguit, todo homem tem uma função 

social a cumprir, é inclusive um dever não ficar inativo. Logo, há diferenças entre os 

conceitos de liberdade de Kant e o de Duguit. 

 

 Relativamente à propriedade Duguit afirma que ela é, e deve ser “la 

condición indispensable de la prosperidad y la grandeza de las sociedades y las 

doctrinas colectivistas son uma vuelta a la barbarie”. Notamos que Duguit está 

preocupado que o confundam com os partidários das idéias comunitárias, pois afirma: 

“Pero la propriedad no es un derecho, es una función social”74. 

 

 A propriedade é uma instituição jurídica que se formou para responder 

a uma necessidade econômica, aliás, como todas as instituições jurídicas, e que evoluem 

conforme as necessidades econômicas. Há uma interdependência cada vez mais estreita 

entre os elementos sociais, daí a socialização da propriedade. O direito individual passa 

a ser função social e a afetação da riqueza às coletividades aumenta constantemente, tal 

é a natureza da propriedade capitalista, sem considerar os bens de consumo. 

 

 Duguit assevera que a necessidade de afetar riquezas com fins 

individuais ou coletivos definidos e garantir socialmente essa afetação é uma 

necessidade, só não justifica o porquê dessa afirmação, ou seja, não fica clara sua defesa 

                                                 
73 DUGUIT, Leon. Las transformaciones del derecho publico y privado. Buenos Aires: Eliastra, p. 179. 
74 DUGUIT, op. cit., p. 179  
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da propriedade individual. Autores, como Alexy, argumentam que a propriedade 

individual faz com que os proprietários trabalhem mais porque trabalham para si (a 

justificativa moral da propriedade, apresentada por Locke, que a considera o fruto do 

trabalho individual) Renner vai mostrar (ver adiante) que tal idéia não mais se justifica, 

já que houve inversão, o trabalho passou a ser explorado por terceiros. 

 

 Voltando a Duguit, como então manter a propriedade? Os atos 

realizados com o fim de manter a propriedade devem ser sancionados, e reprimidos os 

atos contrários. Por isso os autores dos códigos individualistas não se preocupam com a 

legitimidade das apropriações existentes de fato. As situações existentes são tornadas 

intangíveis (Renner vai mostrar a importância dos contratos para a circulação dos bens, 

transformados em mercadorias)75. 

 

 A propriedade individual visa a fins individuais, daí a idéia de direito 

subjetivo absoluto, em duração, em efeitos etc. O direito de propriedade é absoluto. O 

próprio Poder Público só pode intervir em alguns casos de polícia e só pode 

desapropriá-lo mediante justa e prévia indenização76. É, inclusive, ilimitado em sua 

duração, podendo ser transmitido por herança. 

 

 Atualmente há mudanças. A propriedade, direito subjetivo, é 

metafísica em contradição com o positivismo moderno. Aqui Duguit entra em 

contradição com Kant. Enquanto para este o homem não é meio, é fim em si mesmo, 

para Duguit o homem não é fim, mas meio, uma engrenagem do corpo social: o 

individualismo está em flagrante contradição com a consciência moderna (o 

neoliberalismo repôs o individualismo novamente na atualidade). Duguit apresenta a 

idéia de fim social como substituto do conceito de sujeito de direito, e a propriedade tem 

a ver com sua função em lugar da propriedade ser vista como direito individual 

exclusivo. 

 

                                                 
75 V. Teorias seguintes como as de Renner e Pasukanis. 
76  Constituição Federal de 1988, art. 5, incisos XXII a XXIV. 
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 A tendência atual é de interdependência entre os indivíduos e a 

propriedade se justifica para manter e aumentar essa interdependência. O proprietário, 

para cumprir com os objetivos acima, desempenha uma função social, para a qual utiliza 

não só sua pessoa, como também suas propriedades. Contudo, a propriedade individual 

não deve desaparecer, apenas a proteção social é que deve se modificar77. A riqueza 

capitalista pertence a certo número de indivíduos, é um fato. Duguit descreve os fatos, 

não os modifica. Ele propugna pela inexistência do sujeito de direito. Pela propriedade 

sem proprietário78. Mas afetada a um fim social que permita a coordenação e 

hierarquização das classes sociais. 

 

 

3.10. Teorias dos realistas escandinavos 

 

 Os autores escandinavos seguem as escolas realistas do direito. 

Autores como Karl Olivecrona e Alf Ross incorporaram às suas teorias aspectos 

desenvolvidos pela filosofia da linguagem. Contudo, face ao fato de serem realistas, 

criaram uma escola própria. Vejamos estes autores: 

 

 

3.10.1. Karl Olivecrona 

 

 Olivecrona estuda os institutos jurídicos entre os quais o direito 

subjetivo e o dever, começando por fazer alusão a duas formas de se examinar seu 

objeto. De um lado, a abordagem metafísica, de outro, a naturalista. 

 

 A abordagem metafísica, própria dos juristas do século XVII, entre os 

quais estão Grocio e Pufendorf, atribui ao direito uma esfera supra-sensível: “Un 

derecho (subjetivo) creado por normas jurídicas incluye, segun ellos, un poder 

espiritual, uma potestas que esta colocada por encima de los hechos de la vida real” 79. 

                                                 
77 DUGUIT, Leon. Las transformaciones del derecho. Buenos Aires: Edtorial Helista S. R. L., 1913, p. 240. 
78 DUGUIT, Leon. op. cit., p. 245. 
79 OLIVECRONA, Karl. Lenguage jurídico y realidad  – Incluídos nos Essays in Jurisprudence in honor of 
Roscoe Poud, 1962. Tradução castelhana: Ernesto Garzón Valdes, Buenos Aires, 1968, p. 11. 
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 O direito subjetivo, portanto, é um poder da vontade do possuidor do 

direito. Por exemplo, ao se fazer uma promessa, a promitente aliena parte de sua 

liberdade ao credor. Cria-se, assim, um poder místico. Tal idéia estende-se até o nosso 

tempo. 

 

 No enfoque naturalista há de início uma inversão, não se parte do 

direito subjetivo para se chegar ao dever. Ao contrario, o dever, por ser mais empírico, é 

o item primário, sendo o direito subjetivo seu reflexo. 

 

 A seguir, Olivecrona cita autores realistas como Austin e Lundstadt, 

além dos realistas norte-americanos. Especial atenção é dada à obra de Hägerström.  

Embora antimetafísico, Hägerström interessava-se por fatos psicológicos e por isso 

procurou colocar tais idéias em conexão com o direito. 

 

 As idéias de Hägerström não foram sistematizadas, mas Olivecrona 

identifica nelas três desenvolvimentos em ordem cronológica: 

 A – Idéia do direito subjetivo em confronto com fatos objetivos; 

 B – Idéia que procura aclarar qual o conteúdo do direito subjetivo; 

este é enfocado sob um aspecto interno. A análise da idéia de dever jurídico realiza-se 

de forma similar; 

 C – Idéia, cuja consideração critica do ponto de vista externo, 

agregando explicações psicológicas e históricas. 

 

 Hägerström sustenta que “(...) el derecho subjetivo no puede ser 

identificado com ningún hecho (...) Esta dificultad insuperable nos obriga a suponer 

que estos hechos no existen y que aqui nos ocupamos de ideas que no tienen nada que 

ver con la realidad80”. 

 

 Se o credor pode demandar o devedor, ele tem um poder sobre o 

devedor. A propriedade significa poder dispor da coisa que é sua, diferentemente de 

                                                 
80 OLIVECRONA, Karl. Lenguagen jurídico y realidad. Bs Aires: Centro Ed. América Latina, 1968, p. 22. 
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uma parte do corpo. Trata-se de um poder sobre a coisa distinto das forças da natureza. 

É um poder emanado da sociedade onde o Estado apenas auxilia. 

 

 O dever apresenta natureza similar, também não se refere a fatos, há 

uma base mística igual à do direito sub jetivo. 

 

 O que significa esse poder místico?  

 

Se considera que el derecho subjetivo hace referencia a una realidad que 

se eleva por encima del mundo físico. Sin embargo, por outra parte, se 

supone que todos ‘derechos subjetivos’ tiene como objeto própio una 

vantaja que pertenece al mundo físico y que todo deber tiene como 

objeto própio uma cierta manera de actuar en este mundo81. 

 

 Entre as diversas conjecturas apresentadas por Hägerström sobre o 

direito subjetivo há uma que diz ser uma CRENÇA dotada de força sobrenatural em 

relação às coisas e pessoas, diferente do poder natural. É uma fórmula hueca. Sem 

referência. Há apenas palavras e ILUSÕES de que há verdades atrás delas. Segundo 

Olivecrona: 

 

Psicologicamente, Hägerström explica la ilusión de los poderes y 

vínculos místicos, por el transfondo emocional: la idea de poseer un 

derecho respecto de algo hace surgir un sentimiento de poder; la idea de 

estar obligado a hacer algo genera un sentimiento de estar bajo presión. 

Esos sentimientos alimentan la creencia de que existen poderes y 

vínculos reales82. 

 

 Historicamente relembra o direito romano com suas vinculações 

sobrenaturais. Palavras, como mancipatio, stipulatio etc., eram consideradas mágicas. 

 

                                                 
81  Idem. 
 
82 OLIVECRONA, Karl. op. cit., p. 25. 
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 Após tais considerações, sobre as idéias de Hägerström, resultam três 

problemas: 

 A – Não se pode dizer que um negócio jurídico seja algo misterioso; 

 B – Apesar de não se encontrar uma referência para direito subjetivo e    

dever, o próprio direito é inconcebível sem tais idéias; e 

 C – Tais expressões (direito subjetivo e dever) são essenciais ao 

direito (aspecto lingüístico da anterior). 

 

 Disso decorre: 

 

 Um poder misterioso não significa nada; direito subjetivo é uma 

PALAVRA OCA, não expressa noção nenhuma, vem do SENTIMENTO de poder, que 

aparece em ocasiões especiais (conflitos). O mesmo raciocínio serve para dever. 

 

 Para Olivecrona, necessita-se de um estudo empírico da linguagem 

jurídica. O que será feitos ressaltando-se as funções da linguagem. 

 

 Com base no que foi dito sobre a linguagem já dá para conc luir que o 

direito, para Olivecrona, seguindo Hägerstöm, apresenta um aspecto que enfatiza a 

relação homem versus sociedade. Relativamente ao homem, ressalta o seu aspecto 

psicológico, por exemplo, as crenças. No aspecto sociedade, há o que ele chama de 

funções da linguagem. 

 

 Tradicionalmente, o uso da linguagem era considerado apenas para 

designar coisas (o Crátilo de Platão é exemplo desta idéia). Após as Investigações 

filosóficas, de Wittgenstein, ficou claro que a linguagem apresenta diferentes usos. Há 

palavras emotivas, realizativas etc. Podem designar, inclusive, coisas que não existem, é 

o caso das palavras ocas. 

 

 Olivecrona cita como exemplo de palavra oca a unidade monetária 

inglesa, a libra esterlina. O que é uma libra? A cédula de uma libra, a de dez libras etc., 

são apenas suportes, um representante, um símbolo. Não existe algo que se possa 
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apontar como a libra em si83. Se houve época em que a libra era certa quantidade de 

ouro em determinada pureza, isso não mais acontece, logo não há mais a chamada 

conversão da moeda em ouro, portanto não há mais o referente. Trata-se de uma palavra 

oca. 

 

 Embora não designando nada, as palavras ocas desempenham 

importantes funções: técnica, informativa, de controle, além das já citadas funções 

realizativas. 

 

 A linguagem jurídica é parte integrante da linguagem em geral, sendo 

substancialmente parte da linguagem corrente. A vida cotidiana implica a realização de 

atos jurídicos efetuados através da linguagem comum, há, contudo, aspectos da 

linguagem jurídica que são especializados, fugindo à compreensão dos leigos. 

 

 Olivecrona afirma serem os conceitos de direito subjetivo e de dever 

os fundamentais de nossa linguagem jurídica, além, é claro, de outros tais como: poder, 

filho, representante etc. Apesar disso, se um extraterrestre chegasse a Terra, não veria 

direitos e deveres porque só se tem este conhecimento por inferência, resultante de fatos 

operativos (por exemplo, uma promessa). Criamos uma realidade jurídica diferente em 

razão do poder conferido a determinadas pessoas ou a cerimônias e declarações 

específicas. Estamos numa esfera diferente do mundo sensível. 

 

 Voltando às funções da linguagem, lembramos que as principais são a 

comunicação e o controle social. Consegue-se isso, na linguagem jurídica, mediante os 

aspectos já comentados: palavras ocas, expressões realizativas, expressões emotivas etc. 

Vejamos as principais formas de funções das palavras, seguindo o raciocínio de 

Olivecrona: 

 

 

 

                                                 
83  Não é este o entendimento dialético. O dinheiro representa relações sociais que sustentam o valor da 
moeda 
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Expressões realizativas 

 

 Tal expressão foi usada por Austin84 e merece a atenção dos 

estudiosos em geral e dos juristas em especial. Se atentarmos aos contratos, promessas, 

testamentos etc., veremos que eles não descrevem nenhuma realidade existente, suas 

propostas são o estabelecimento de relações jurídicas. A expressão “expressões 

realizativas” é pelo fato de ela efetuar ações. 

 

 Mas que ações são essas que existem na forma lingüística? São 

direitos e deveres criados pela própria declaração que tem o poder de constituir tal 

relação jurídica. Para isso é necessária a observância de determinadas condições e 

circunstâncias. Hägerström falava da linguagem da magia denominada, agora, de 

“expressões realizativas”, e dá exemplos: a escolha pelos noruegueses do lugar para a 

capital da Islândia; a escolha dos reis suecos, o casamento. 

 

 A conclusão a que chega Olivecrona é que a linguagem do direito é a 

linguagem da magia: “Hablamos como si creasemos efectos invisibles con simples 

palabras”. A utilidade de tal linguagem é óbvia, o que podemos comprovar pela 

existência de crenças mágicas em nossa época85. 

 

 Lembremos que o propósito dos atos jurídicos é influir na conduta dos 

homens e dirigi- los. Assim, Olivecrona cita um exemplo de ato realizativo jurídico 

encontrado na obra de Austin: 

 

Al botarse un nuevo barco, la mujer del presidente de la compañia 

naviera rompe una botella de champaña contra la proa de la 

                                                 
84 AUSTIN, John Langshaw. How to do things with words, Oxford, 1962. 
85 Atualmente a semiótica engloba a sintaxe, a semântica e a pragmática. No âmbito da pragmática, as 
expressões realizativas criam novas realidades. 



73 
 

 

embarcación diciendo: ‘bautizo a este barco con el nombre de Queen 

Elizabeth.86 

 

 O barco ficou batizado com esse nome, mas continua Olivecrona 

citando Austin: “Pero supongamos, que a último momento un obrero se adelanta, toma 

la botilla y la rompe contra el casco diciendo: ‘bautizo a este barco con el nombre de 

generalisimo Stalin”! 

 

 O que houve? Batizado? Não, porque a pessoa que efetuou o batismo, 

embora dizendo palavras realizativas, não era a autoridade “competente” para a 

cerimônia. Há o que se chama expectativa decorrente dos costumes. Olivecrona ressalta 

os fundamentos do controle e a comunicação social: a autoridade (pessoa que realiza o 

ato); uma cerimônia específica; a oração realizativa. 

 

 Olivecrona chama a atenção para o efeito psicológico que preenche 

uma função social (no caso a utilidade de se batizar com nomes os barcos para poder 

referenciá- los). 

 

 Quais são os efeitos jurídicos decorrentes de um ato jurídico, um 

casamento, por exemplo? Podemos citar: 

 

 1 – Há a modificação das regras jurídicas que se aplicam às pessoas, 

no caso, passa-se a aplicar as regras relativas às pessoas casadas; e. 

 2 – Há também os efeitos das ações dos tribunais ou de outros 

organismos estatais. Por exemplo, a prisão por falta de alimentos. Olivecrona afirma 

que os efeitos jurídicos dependem da efetividade psicológica das regras jurídicas. 

 

 Todos os atos jurídicos podem ser explicados com analogia ao que foi 

dito. Seguem padrões legais standard com dupla natureza: a) efeito psicológico, o 

devedor e o credor passam a esperar o cumprimento da promessa sob pena da sanção; b) 

                                                 
86 OLIVECRONA, Karl. op. cit., p. 43, referência a Austin. 
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os atos satisfazem requisitos jurídicos para os órgãos estatais, reforçando os efeitos 

psicológicos da promessa. 

 

 Os efeitos psicológicos decorrem do contexto próprio do controle e da 

comunicação social. Donde a forma e a circunstância. Por isso o direito romano era 

profundamente formalista, senão a magia não produzia seus efeitos. Com o passar do 

tempo as formalidades abrandaram, a situação em que e quando as palavras são 

pronunciadas devem ter um caráter apropriado. 

 

 Há, ainda, casos que escapam ao direito, mas nele interferem. 

Exemplo: o golpe de Estado. Trata-se de um fato que procura impressionar a população 

no sentido de que esta acredita que os novos governantes detêm o poder. Caso isso 

aconteça, há a transferência da obediência e o golpe se consuma. Senão o que há é só 

desordem. 

 

 Verificamos que as expressões: “direito subjetivo” e “dever” podem 

ser explicadas por poderes e vínculos místicos que o tempo transformou em palavras 

ocas. 

 

 No aspecto empírico, a título de exemplo, suponhamos que alguém 

seja proprietário de uma casa. Tem idéia dos limites da sua propriedade, diferentemente 

da propriedade dos seus vizinhos. Pode dispor da sua propriedade sem interferir com os 

vizinhos e espera o mesmo tratamento por parte deles. Aqui, podemos lembrar a 

definição de liberdade dada por Kant, em palavras atuais: “A liberdade de um vai até 

onde começa a liberdade do outro”. 

 

 Há, aqui, dois conjuntos de conseqüências. De um lado,quando se atua 

sem reflexão, automaticamente, no fundo há a consciência da violação da propriedade 

alheia. Funciona como um semáforo: vermelho é pare, verde é passe. É relativo à 

propriedade, como se alguém dissesse: “Esta é a minha propriedade e aquela não é”. 

Ou: “Tal coisa é permitida, tal coisa é proibida”. Tudo consiste em um aspecto 

psicológico. 
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 Nunca encontramos o direito de propriedade em si mesmo. Só 

encontramos as palavras (como as palavras ocas libra, dólar etc.). A propriedade é como 

se fosse um signo (função de signo da palavra), permissivo ou proibitivo como no caso 

do semáforo. 

 

 O que funciona é a frase presente na mente que provoca determinada 

conduta. As luzes vermelha e verde não expressam noções, são signos que apresentam 

uma função social porque estamos condicionados a reagir de determinada maneira 

frente a eles. 

 

 A expressão “direito subjetivo” não denota nada, mas se fosse usada 

aleatoriamente não teria sua função social. “Para mantener la conexión psicológica es 

necessário que la propriedad sea atribuida unicamente a A de acuerdo con ciertas 

regras...” 

 

 Nossa reação é diferente quando cremos numa situação e quando dela 

descremos. Situações pouco verossímeis não criam estabilidade, ou seja, as expectativas 

que esperamos87. O importante é a crença no direito de propriedade. 

 

 Aqui já podemos vislumbrar outra função da expressão “direito 

subjetivo”, a função informativa. 

 

 O que se sabe ou se pretende saber quando digo que A é o proprietário 

de uma casa? Como posso verificar a verdade disso? 

 

 Na realidade, preciso procurar os documentos que comprovam a 

propriedade, ainda assim fica um pouco de dúvida, quanto à validade do documento e 

quanto à existência de documento posterior que ainda não apareceu. 

 

                                                 
87 FERRAZ JR. Tércio Sampaio, Introdução ... op. cit. O direito como expectativa contra-fática. 
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 As informações são úteis para o contato social (trata-se da 

comunicação que permite, por exemplo, tomadas de decisões). Confiança, contudo, só 

com os respectivos títulos e para isso há registros e profissionais competentes 

(advogados). Assim, as expressões “direito subjetivo” e “dever” apresentam, ainda, uma 

função técnica. 

 

 Os institutos jurídicos apresentam um conjunto de características que 

os distinguem. Assim, por exemplo, os contratos podem ser os mais variados, tais como: 

de compra e venda, empréstimo, aluguel etc. A cada um desses contratos, assegura-se 

uma série de direitos e deveres para cada uma das partes. A enumeração exaustiva 

desses direitos e deveres para cada parte seria muito trabalhosa. Por exemplo, direito de 

propriedade. Se A é proprietário de um imóvel Y, tem o direito de usar, gozar, dispor, 

como bem lhe aprouver. Por outro lado, tem deveres decorrentes desse direito, por 

exemplo, pagar impostos, sujeitar-se às regulamentações municipais relativas ao imóvel 

etc. Se A vender o imóvel Y a B, este é quem sucede nos direitos e obrigações. Caso 

haja um terceiro, por exemplo, C que financia a compra, outros direitos e deveres 

acontecem. 

 

 Olivecrona dá um exemplo ilustrativo: 

 

La noción de derecho de propriedad, o mas bien esta expresión, cuando 

es usada de conformidad con ciertas reglas, desempena, por asi decirlo, 

el papel e un empalme ferroviario. Líneas que vienen en direción 

diferentes - las reglas acerca de la adquisición de la propriedad. 

Convergen aqui; desde el empalme parten en diferentes direcciones 

numerosas líneas – reglas penale, reglas acerca de los daños, etcetera. 

Sin el empalme seria necesario construir muchisimas líneas directas 

para conectar los puntos terminales de ambos grupos.88 

 

 Olivecrona procura desenvolver uma teoria instrumental da linguagem 

jurídica em que expressões e palavras como “direito subjetivo” e “dever”, apesar de não 

                                                 
88 OLIVECRONA, Karl. op.cit., p. 57.  
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apresentarem um referente, são utilizadas conforme o costume para criarem situações 

novas e referi- las, ou seja, é um instrumento de controle e comunicação social. 

 

 

 

 

3.10.2. Alf Ross 

 

 Alf Ross, em sua obra Direito e justiça, p. 203 e seguintes, começa 

sua exposição do direito subjetivo, com uma construção parecida com o entroncamento 

ferroviário descrito nas funções técnicas das palavras ocas citadas por Olivecrona. Ross 

parte da definição de que a norma jurídica é uma implicação F=>C (se F, então C), 

sendo uma diretiva ao juiz (lembrar que sendo Ross um empirista, toma a decisão do 

juiz como um fato e passa a estudar o direito a partir daí, ou seja, dos fatos). 

 

 O ordenamento jurídico (o direito subjetivo passa a ser definido a 

partir do direito objetivo, algo parecido com as teorias de Kelsen), será o conjunto dos 

fatos condicionantes e as conseqüências condicionadas. As intersecções dos elementos 

dos conjuntos acima (que, por isso, definiria as implicações F=>C) dariam no ponto P 

(propriedade), que não apresenta referência semântica. Ou seja, Ross se utiliza do 

ferramental lógico para chegar à mesma conclusão que Olivecrona quando fala em 

palavras ocas, nas funções que chama de técnicas. 

 

 Mas, para Ross, há três funções do direito subjetivo: a) técnica, como 

explicado acima, evita-se o excesso de informação. Por exemplo, ao se adquirir a 

propriedade, não é necessária  especificar direitos e deveres (por exemplo, num 

casamento não é preciso explicar os direitos e deveres do marido e da esposa, visto que 

estão inseridos no Código Civil, e o termo “casado” já indica suas obrigações); b) 

perante um tribunal, um advogado se vale do esquema anterior para argumentar, por 

exemplo: celebrado um contrato de compra e venda, pago o preço, o juiz deverá 

condenar o vendedor à entrega do objeto comprado; c) o conceito de direito subjetivo 

(diferentemente de Olivecrona, para quem o que existe são as palavras ocas, como já 



78 
 

 

visto), parece mais descrever fatos puros, por exemplo: quando se expressa a 

propriedade de alguém. Aqui Ross explica a função da informação de Olivecrona. Dá o 

exemplo do passaporte onde estão informações jurídicas como a nacionalidade e o 

estado civil, o que não é puramente factual, há uma “interpretação jurídica”89, daí suas 

conseqüências (que não são, em geral, totalmente conhecidas por leigos). Refere-se a 

duas condições, uma puramente factual do casamento em si, outra sendo a condição 

jurídica, os direitos e deveres decorrentes do ato jurídico casamento. 

 

 De forma semelhante, o uso aparentemente descritivo do conceito de 

direito subjetivo é igual, ou seja, a idéia da propriedade aponta para um conjunto de 

direitos e deveres que as pessoas em geral têm uma pequena compreensão ou noção, 

mas só um profissional (advogado) pode determinar os fatos condicionantes e as 

conseqüências condicionadas de tais direitos. 

 

 A seguir Ross passa a interpretar o conceito de direito subjetivo nas 

situações que chama de típicas, depois passa às atípicas, ou seja, a estrutura de um 

direito subjetivo e, por último, passa a um tópico relativo a uma discussão sobre a 

matéria. 

 

 Relativamente à discussão, Ross concorda com Duguit e Lundstadt 

quanto à inexistência de uma referência ao direito subjetivo, mas, contrariamente a 

estes, não conclui pela inexistência desse direito. Ross afirma que Duguit e Lundstadt 

confundem o ponto de vista jurídico com o sociológico. Não apresentam uma análise 

jurídica dos direitos e deveres. 

 

 Na mesma obra, Ross90 faz uma comparação entre sua teoria, que 

chama de realismo comportamentista, e a de Olivecrona, que chama de realismo 

psicológico. Tais teorias dizem respeito ao direito vigente, aplicado pelos tribunais. 

 

                                                 
89  Para Ross, a interpretação é o método jurídico por excelência, v. Direito e Justiça, p. 135. Ver também 
Kelsen, cap. I, parágrafo 4 e cap. VIII da Teoria pura do direito. 
 
90 ROSS, Alf. Direito e justiça. São Paulo: Edipro, 2000, § 14, p. 97. 
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 No realismo psicológico o direito encontra-se na consciência jurídica 

popular, o fato de ser aplicado pelos tribunais é secundário, o próprio juiz é, antes de 

tudo, uma pessoa do povo. Para comprovar a vigência de uma regra, devemos proceder 

a investigações sociopsicológicas (o povo). Ross diz ser a teoria de Olivecrona similar à 

de Kelsen, a diferença é que, enquanto Kelsen admite a norma fundamental, Olivecrona 

admite apenas a base psicologica. 

 

 Como a consciência jurídica de um homem médio do povo é pequena, 

os juristas profissionais é que acabam sendo os guardiões da herança da tradição 

jurídica nacional e é mister que seja a opinião deles que, em caso de dúvida, decida o 

que é o “direito vigente”. 91 

 

 O realismo comportamentista procura nas decisões dos tribunais a 

base para o direito vigente. “O fato de tais normas se compatibilizarem com a 

consciência jurídica predominante é, segundo este ponto de vista, derivado e 

secundário”92. O importante, para Ross, é que o conceito de direito vigente resulta de 

fato de ele ser aplicado (mais empírico impossível!). 

 

 Contudo, Ross defende uma síntese dos dois realismos 

(comportamentista e psicológico). É no mínimo estranha essa síntese, sendo ele o 

defensor do direito comportamentista. 

 

 

3.11. Teorias Críticas 

 

 Desde o final do século XIX e começo do século XX, após Karl Marx, 

com suas obras, ter criticado a sociedade burguesa em que vivia, aplicando seu método 

dialético, surgiram vários autores nessa linha de estudos, vejamos sumariamente, Karl 

Renner, Pasukanis e Stucka. 

 

                                                 
91 ROSS. Alf. Direito e justiça. São Paulo: Edipro, 2000, p. 98. 
92 ROSS, Alf. op. cit., p. 99. 
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3.11.1. Karl Renner 

 

 Karl Renner, em 1904, com sua obra Os institutos do direito privado e 

suas funções sociais93, adapta aos institutos de direito civil as teses de Karl Marx 

contidas em O capital.  Vale lembrar que Marx editou sua obra principal (O Capital, 

volume I) em 1867, como uma crítica a ciência econômica de sua época, 

correlacionando-a com outras disciplinas como a história, a sociologia, enfim, 

desenvolvendo sua dialética materialista. 

 

 Voltando a Renner, parte ele da constatação de que o objetivo 

primordial de toda atividade humana é a produção e reprodução da vida humana no 

planeta. Por isso, o aspecto econômico é fundamental, afinal o homem, para existir, 

precisa atender às suas necessidades básicas, por exemplo: comer, vestir-se, proteger-se 

das feras e intempéries, logo o aspecto econômico e a materialidade são fundamentais. 

 

 Renner, vendo o distanciamento entre direito e economia, da norma (o 

direito) com seu substrato (a economia), chega às teses contidas nas páginas 252/253 de 

sua obra, que são: 1) as mudanças fundamentais na sociedade são possíveis sem 

alterações correspondentes no sistema legal; 2) não é o direito que causa o 

desenvolvimento econômico; 3) mudanças econômicas não mudam imediata e 

automaticamente o direito; e 4) não há desenvolvimento por saltos, REVOLUÇÃO na 

economia, somente há evolução. Tais teses poderiam ser verdadeiras no tempo de 

Renner, hoje elas merecem ser discutidas com maior rigor em razão das alterações 

havidas principalmente na economia. Ainda assim, Renner, para provar seus pontos de 

vista, procede a uma análise metodológica das mudanças apresentadas pelo direito até 

seu tempo. Embora ligados, direito e economia sofrem desenvolvimentos desiguais, às 

vezes até reversos, por serem dialéticos. 

 

                                                 
93 A versão utilizada será a tradução inglesa de Agnes Schwarzchild, com o título: The institutions on private 
law and their funcions, London: Routledge & Kegan, 1949. 
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 A teoria de Renner coincide, nos aspectos principais, com a de Duguit. 

Embora não tematize explicitamente a expressão “direito subjetivo”, o tema de “Os 

institutos de direito privado e suas funções sociais” versa sobre a propriedade, ou seja, 

sua função social com o conseqüente desaparecimento do sujeito de direito. Vejamos a 

seguir um pouco de seus argumentos. 

 

 Para ele, a relação entre direito e economia não é de causa e efeito, 

relação necessária, embora isso possa eventualmente acontecer no direito. Importante 

são os motivos, os meios e fins, a relação teleológica, a relação entre significado e 

significante etc. 

 

 Ainda, segundo Renner, a relação entre direito e economia é variável 

com o tempo, ou seja, apresenta um aspecto histórico. Por exemplo, na sociedade 

capitalista a circulação de bens é mediada pelo contrato. Ao contrato de compra e 

venda, o principal deles, associam-se contratos auxiliares, como o de transporte, 

assistência técnica, propaganda, financiamento etc. 

 

 A produção em si é um ato do mundo dos fatos, vale dizer, não é um 

ato jurídico, pode ser o mero exercício do direito subjetivo de propriedade de um 

produtor qualquer, por exemplo, a edificação de um muro. A produção de um televisor, 

por exemplo, implica uma grande complexidade de relações entre os homens. O 

empresário precisa dispor dos meios de produção, tais como matérias-primas, energia, 

mão-de-obra, além de componentes e elementos adquiridos de terceiros etc. A própria 

produção implica o consumo de insumos. Vendo a produção do lado do trabalhador, seu 

esforço é a contrapartida legal de uma obrigação que assumiu ao assinar seu contrato de 

trabalho. Pode-se, portanto, dizer que é o exercício de um direito subjetivo o direito ao 

trabalho, assegurado pela Constituição, embora isso seja discutível. 

 

 Todo o processo econômico é isolado na teoria, mas na realidade ele é 

parte do processo de produção e reprodução da sociedade como um todo. Se a função 

econômica é relacionada a esse total, ela é chamada de função social do instituto legal 

considerado, por exemplo, função social da propriedade. Marx, em O capital, ao 
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mostrar a conexão entre direito e economia, apresenta uma exposição da função 

desempenhada pela instituição legal nos diversos estágios do processo econômico. A 

ordem social, tomada em seu aspecto estático, como uma fotografia, nos mostra a 

relação do direito com a parte econômica. Este é um fato externo, técnico-natural, já o 

direito é uma relação de vontades. São dois aspectos distintos da mesma ordem social. 

 

 O homem, por sua vez, está sujeito a duas espécies de influências. De 

um lado, as relações de causa e efeito, do mundo natural. De outro, faz parte de um 

mundo cultural, o mundo da liberdade, o da autoconsciência, que às vezes diverge do 

mundo natural, ou seja, o mundo contrafático, onde só o homem vive. O mundo da 

organização. 

 

 A organização da sociedade apresenta dois aspectos a serem 

considerados: de um lado, encontramos explicações fundadas na tendência liberal. Em 

tal escola a sociedade resulta da justaposição mecânica de ind ivíduos iguais. Por outro 

lado, há a tendência socialista, conformando o próprio indivíduo no todo social. Há, 

aqui, uma relação dialética entre o ser humano e a sociedade. Como exemplo podemos 

citar uma analogia feita com a sociedade dos gorilas. 

 

 Nesses estudos sobre os primatas, podem ser identificadas duas ordens 

estruturais. Uma vertical, da hierarquia, da subordinação, da força. Outra horizontal, da 

coordenação. Os gorilas, por exemplo, dividem-se em famílias, em cada família há um 

gorila macho, dominante, chamado gorila alfa. Tal gorila exerce sua influência, através 

da força física, sobre suas fêmeas e sobre sua prole. Há, aqui, uma hierarquia. Por outro 

lado, quando uma gorila fêmea dá à luz, as demais tentam devorar- lhe o(s) filhote(s); tal 

situação só se altera quando as demais fêmeas começam a ter os seus filhotes e passam a 

proteger-se mutuamente. Aqui temos a cooperação. 

 

 Aplicando os modelos acima ao ser humano, notamos que pensadores 

como Hobbes enfatizam o aspecto hierarquia trazido pela fo rça, tanto que ele defende a 

tirania, a centralização do poder na mão do soberano. Locke e mais precisamente 

Rousseau defendem a coordenação, que chamam de bem ou de vontade comum, tanto 
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que o direito deixa de ser algo sagrado (que parte de uma entidade superior) para ser 

algo resultante da vontade proveniente da deliberação humana, criando-se um poder de 

comando e elementos que atuam em nome da sociedade como seus agentes. 

 

 Voltando a Renner, notamos que ele comprova sua tese, ou seja, que a 

economia muda com o tempo e o direito tende a permanecer constante. Como passagem 

nostálgica da fase em que a casa de família era centralizadora de várias funções, cita um 

conto que determina a corporificação da época da positivação do direito. Trata-se da 

casa de Schroeder94. Schroeder era o nome da família e o centro dos negócios. Até hoje 

nosso Código Civil, de 2002, utiliza expressões como residente e domiciliado, devemos 

notar que, no passado, tais endereços coincidiam. Tratava-se da casa, sede da 

propriedade patrimonial. Uma universitas rerum, onde residia o sujeito de direito, titular 

do direito subjetivo. 

 

 Até o século XIX, a casa de cada um era o microcosmo onde se 

estabelecia a ordem dos objetos, das coisas. O seu representante, o sujeito de direito, 

titular do direito subjetivo apresentava um caráter duplo. Em casa era um chefe, fora de 

casa, com seus pares, os chefes das outras casas, constituía o grupo político da vila. 

Nessa época tais pessoas julgavam-se livres e suas propriedades sacrossantas. Aqui há o 

terreno fértil para o individualismo, sem a percepção do aspecto social, das propriedades 

em comum (por exemplo, das paredes limítrofes, a propriedade é um todo coletivo). 

 

 A família era o núcleo do sistema econômico que pode ser chamado 

de sistema do patrimônio. A casa conota o homem e a matéria,  tanto que a família 

estava associada à reprodução das condições de vida e ao consumo das pessoas. Os 

eventos importantes na vida dos indivíduos tinham lugar em sua casa: nascimento, 

casamento, morte. Inclusive era comum o enterro dos mortos nos quintais das 

residências. 

 

                                                 
94 RENNER, Karl, op. cit., p. 84 (Schroeder is the name of a commercial firm which is the central figure 
in a novel describing this period: Soll und Haben,  by Gustav Freytag, A.S.) 
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 A unidade do patrimônio era o que garantia um fundo para a vida. 

Com o capitalismo há o rompimento desse microcosmo familiar com a desintegração do 

patrimônio e da família nessas condições. Hoje as pessoas auferem renda fora da casa 

de sua família, basicamente em empresas. A casa de família hoje representa o descanso 

para as jornadas diárias, pouco mais que um dormitório. 

 

 Com o capitalismo o direito de propriedade permaneceu, embora 

houvesse impressionantes mudanças em seu substrato. A antiga casa de família, o 

microcosmo que ela representava, explodiu. Foi descentralizada em vários núcleos com 

outras funções. 

 

 O que aconteceu com a casa de família? Houve uma remodelação de 

sua função, ou seja, de determinadas partes que se reagruparam com outras do mesmo 

gênero, aumentando suas dimensões e criando maior especialização. Assim, as oficinas 

deram lugar às fábricas, as cozinhas deram lugar aos restaurantes etc. As crianças que 

aprendiam nas salas das casas passaram a ir para as escolas para aprenderem em classes 

com outras crianças com idades e conhecimentos similares. O desenvolvimento do 

capitalismo fragmentou uma totalidade, atomizando-a, e os átomos resultantes foram 

reagrupados em novas instituições até então inexistentes. Apareceram novos senhores, 

novas organizações, o próprio direito, que manteve os institutos tradicionais, passaram a 

apresentar novas funções (por exemplo, o direito dos grupos, a substituição do direito 

subjetivo por função social etc.). 

 

 O indivíduo, sujeito do direito subjetivo, que até então mantinha esse 

patrimônio, perde parte de sua substância no processo de desapropriação e 

reapropriação característica da nova configuração orgânica trazida pela organização do 

modo capitalista de produção. O direito, que não foi o causador desse processo de 

desdobramento das funções da casa, acompanhou de longe tais transformações. 

 

 Marx, partindo do construto da mercadoria simples, demonstrou essas 

mudanças. Nota-se que a produção capitalista parte da alteração fundamental de se 

produzir não mais para um sujeito de direito, o comprador identificado, mas para um 
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comprador virtual, determinado no/e pelo mercado, com isso alterou-se a idéia do valor 

de uso e criou-se uma nova forma de transação baseada no valor de troca. A própria 

economia alterou-se. As categorias econômicas, como valor, mais valia, renda da terra, 

lucro etc., passou a encobrir o fato que só o trabalho cria valor. 

 

 Contudo, Pasukanis critica algumas conclusões a que chega Re nner. 

Começa esse autor russo relembrando que, para Renner, a propriedade é o direito de 

disposição da coisa pelo proprietário (ou seja, utiliza-se da definição decorrente da 

propriedade romana), pode-se fazer uma analogia com os comentários de Marx a 

Proudon quando este diz que toda propriedade é um roubo. Ora, se é um roubo, a 

propriedade está sendo reconhecida. Pasukanis diz que Renner não alude às relações de 

fato entre as pessoas. 

 

 Outra crítica feita por Pasukanis a Renner é quanto ao nascimento da 

relação jurídica. Afirma na sua crítica: 

 

Karner percebe que “vem à idéia do proprietário exercer a função 

jurídica da propriedade, alienando a coisa”. Porém, ele não vê, de modo 

algum, que o “jurídico” começa exatamente quando esta função é 

“exercida”; enquanto esta não existe, a apropriação não passa de 

simples apropriação natural, orgânica95. 

 

 Os demais contratos, tais como a compra e venda, o empréstimo, o 

crédito, a locação etc., já existiam ao longo do tempo, embora não se lhes atribuísse a 

fórmula jur ídica de propriedade, não havia a idéia de mercado. Pasukanis atribui a 

Renner a elaboração do conceito pequeno burguês de propriedade: 

 

Em outros termos, ele parte da representação de indivíduos totalmente 

isolados , aos quais veio à idéia (não se sabe por que) de criar uma 

“vontade geral” e, em nome desta vontade geral, ordena a todos que se 

                                                 
95 PASUKANIS. A teoria geral do direito e o marxismo. Tradução, apresentação, índice e notas: Paulo Bessa. 
Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1989. P. 99. J. KARNER é pseudônimo de Karl Renner, cfe. nota p. 98. 
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abstenham de tocar nas coisas que pertençam a outrem. Há uma 

inversão de conceitos96. 

 

 O direito aos frutos do trabalho também é entendido por Pasukanis 

como princípio natural e orgânico. Critica os que pretendem justificar a propriedade 

privada através do trabalho: 

 

Eis por que os defensores da propriedade privada gostam 

particularmente de apelar para esta relação elementar, pois sabem que a 

força ideológica dessa relação ultrapassa em muito sua significação 

econômica para a sociedade moderna97. 

 

 

 

 

 

3.11.2. Teoria de Pasukanis 

 

 Pasukanis inicia sua abordagem do direito subjetivo em conjunto com 

o direito objetivo, afirmando tratar-se de “um dos pontos mais obscuros e 

controvertidos da teoria geral do direito”98, tanto que cita Duguit que em duas 

passagens opostas, a primeira, no livro Estudos de direito público, de 1901, diz serem 

dois conceitos (direito objetivo e subjetivo) “que, sem dúvida, se interpenetram 

profundamente, mas que se distinguem muito claramente umas das outras”. Já na obra 

As transformações do direito público, de 1913, diz ser o direito subjetivo: “uma 

concepção metafísica que, em uma época de realismo e de positivismo como a nossa, 

não pode ser mantida”. 

 

                                                 
96 PASUKANIS, op. cit.. p. 99 
 
97 Op. cit., p. 100. 
98 PASUKANIS, op. cit., p. 67 
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 A seguir, em longa nota de rodapé, Pasukanis comenta a evolução da 

teoria do direito subjetivo de Duguit, quando este passa a considerá-la função: 

 

Em comentário ao Código Civil da Rússia, Gojchbarg assinala que os 

juristas burgueses progressistas já começam a não considerar mais a 

propriedade privada como um direito subjetivo arbitrário, mas como um 

bem posto à disposição da pessoa. Gojchbarg refere-se, principalmente, 

a Duguit, o qual afirma que o possuidor do capital só deve estar 

protegido juridicamente quando dá ao seu capital uma destinação 

compatível com funções socia lmente úteis. 

 

Estas considerações dos juristas burgueses são certamente interessantes, 

pois significam um sintoma de declínio da época capitalista. Mas a 

burguesia, de outra parte, somente tolera tais considerações acerca das 

funções sociais da propriedade porque elas não a comprometem em 

nada. A antítese real da propriedade, com efeito, não é a propriedade 

concebida como uma função social, mas a economia planificada 

socialista, quer dizer, a supressão da propriedade privada, o seu 

subjetivismo, não consiste em que cada um coma ‘o seu próprio pão’, 

ou seja, não é o ato de consumo individual, ainda que seja igualmente 

produtivo, mas na circulação, no ato de apropriação e alienação, na 

troca de mercadorias onde a finalidade econômico-social não é nada 

além do que o resultado de fins privados e de decisões privadas 

autônomas99. 

 

 Até aqui, notamos que Pasukanis define o mercado como o cerne do 

sistema capitalista, a produção econômica no regime capitalista utiliza-se, vale-se do 

sistema de oferta e procura para produzir seus bens, contrariamente ao sistema socialista 

de economia planificada. Mas continuemos com a citação: 

 

A explicação de Duguit, segundo a qual o proprietário não deve ser 

protegido senão quando cumpra as suas obrigações sociais, não possui 

                                                 
99 PASUKANIS, op. cit., p. 67. 
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nenhum significado quando posta nestes termos gerais. No Estado 

burguês é uma hipocrisia, no Estado proletário é uma dissimulação dos 

fatos. Pois se o Estado proletário pudesse deixar que cada proprietário, 

diretamente, cumprisse sua função social, ele o faria privando dos 

proprietários o direito de dispor de sua propriedade. Porém, se, 

“economicamente”, ele é incapaz disso, ele tem de proteger o interesse 

privado enquanto tal e fixar-lhe, apenas, os limites. Seria uma ilusão 

afirmar que todo indivíduo que, no interior das fronteiras da União 

Soviética, acumulou uma quantia de dinheiro está protegido pelas 

nossas leis e por nossos tribunais apenas porque encontrou, para o 

dinheiro acumulado, uma utilização socialmente útil100. 

 

 Parece-nos que Pasukanis atingiu o âmago do problema: O que é essa 

utilidade de que Duguit fala? Numa sociedade de consumo boa parte da economia é 

gasta com supérfluos. Continuemos com as considerações de Pasukanis sobre as 

funções sociais da propriedade comentadas por Duguit:  

 

Aliás, Gojchbarg parece ter esquecido a propriedade do capital, sob sua 

forma mais abstrata, monetária, e raciocina como se o capital só 

existisse sob a forma concreta de capital produtivo. Os aspectos anti-

sociais da propriedade só podem ser paralisados “de fato”, ou seja, pelo 

desenvolvimento da economia planificada socialista em detrimento da 

economia de mercado. Mas nenhuma espécie de fórmula, mesmo se for 

extraída das obras dos juristas os mais progressistas da Europa 

Ocidental, pode tornar socialmente úteis os contratos firmados sob a 

égide do nosso Código Civil e transformar cada proprietário em uma 

pessoa exercente de uma função social. Uma tal supressão verbal da 

economia privada e do direito privado só pode obscurecer a perspectiva 

de sua supressão real.101 

 

 Notamos que, se de um lado as considerações a respeito da função 

social não comprometeram em nada a época capitalista, tanto que tal conceito passou a 

                                                 
100 PASUKANIS, op. cit., p.67. 
101 PASUKANIS. A teoria geral d direito e o marxismo. Tradução: Paulo Bessa, Rio de Janeiro: Renovar, 
1989, p. 70. 
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freqüentar constituições do mundo ocidental, como, por exemplo, a do Brasil, por outro 

lado não se pode dizer que houve o citado declínio da época capitalista. 

 

 Na economia capitalista os sujeitos de direito vinculam-se às relações 

de produção em razão da troca e da divisão do trabalho, donde se depreende que os 

direitos de um correspondem aos deveres do outro. 

 

A ordem jurídica se distingue, precisamente, de qualquer outra espécie 

de ordem social no que concerne aos sujeitos de direito privados 

isolados. A norma jurídica deve sua especificidade, (...)    precisamente 

ao fato de que ela pressupõe uma pessoa munida de direitos, fazendo 

valer, através deles, ativamente, suas pretensões.102 

 

 Pasukanis lembra que o direito subjetivo é o que caracteriza o 

burguês, individualista, auto-suficiente que enfrenta a sociedade e dela tira proveito. Por 

sua vez, o direito objetivo é a expressão do Estado burguês como totalidade que se 

releva como Estado político e que só faz valer sua generalidade em oposição aos 

elementos que o compõem103. 

 

 Em outras palavras, o direito subjetivo é relativo ao indivíduo em sua 

esfera privada, ao direito privado. O direito objetivo tem mais a ver com o homem como 

cidadão, com os problemas de direito público. Os direitos públicos subjetivos são os 

mesmos direitos privados levemente modificados, geram às vezes mal-entendidos e 

construções estranhas. “O direito público só pode existir enquanto refletir a forma 

jurídica privada na esfera da organização política, ou então deixa de ser um 

direito”104. O ponto fundamental, a nosso ver, é o fato de o interesse individual se 

sobrepor ao interesse geral. 

 

 Pasukanis considera a oposição entre direito público e direito privado 

a propriedade característica da forma jurídica. “Toda relação jurídica é uma relação 

                                                 
102 PASUKANIS, op. cit., p. 72. 
103 PASUKANIS. A teoria geral do direito e o Marxismo. Tradução: Paulo Bessa. Rio de Janeiro: Renovar, 
1989, p. 73. 
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entre sujeitos. O sujeito é o átomo da teoria jurídica, seu elemento mais simples, 

indecomponível”105. 

 A teoria de Pasukanis é baseada em oposições, assim a oposição do 

sujeito com relação à coisa resulta na propriedade. A sociedade capitalista é a sociedade 

dos proprietários de coisas que se trocam no mercado. Além de poderem ser trocadas, as 

coisas incorporam o trabalho, por isso o homem torna-se o sujeito de direito, portador 

do direito subjetivo, pois os proprietários reconhecem-se reciprocamente. 

 

A esfera de domínio que envolve a forma do direito subjetivo é um 

fenômeno social que é atribuído ao indivíduo da mesma forma que o 

valor, outro fenômeno social, é atribuído à coisa enquanto produto do 

trabalho. O fetichismo da mercadoria é completado pelo fetichismo 

jurídico106.  

 

 Não podemos esquecer que com o desenvolvimento das relações 

burguesas a dogmática jurídica criou um mundo abstrato, assim o homem tornou-se um 

homem em geral, sujeito de direito abstrato, já que o próprio direito é uma lei geral 

abstrata. 

 

 As vontades do sujeito de direito abstrato encontram-se no mercado 

através do contrato que tende a universalizar-se, tanto que a troca envolve “um caráter 

de ‘razão’ jurídica nas ações recíprocas de aquisição e alienação”. O sujeito de direito 

se constitui ao alienar a coisa que, por isso, adquire valor de troca. 

 

 

3.11.3. Pëtr Ivanovic Stucka 

 

 Da mesma forma como Pasukanis, Stucka teve sua concepção de 

direito baseada em Karl Marx. Mas enquanto Pasukanis fez um paralelo entre o 

mercado e o direito, vale dizer a mercadoria com seus valores de uso e de troca com o 

                                                                                                                                               
104 PASUKANIS, op. cit., p. 75. 
105 PASUKANIS, op. cit., p. 81. 
106 PASUKANIS, op. cit., p. 90. 
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direito objetivo e subjetivo, Stucka baseou-se fundamentalmente nas relações sociais e 

na luta de classes. Outras categorias do pensamento dialético materialista. 

 

 Juan Ramón Capella, em seu prólogo a edição castelhana  de Stucka107 

comenta: 

  

 (...) los problemas de la legalidad socialista, de la participación efectiva 

de la persona en el poder que construye el socialismo, el de las garantías 

de sua esfera privada. Y el problema de articular el bloque de fuerzas 

que realice el cambio cualitativo de esas entidades malas, el derecho y 

el Estado, convietiéndolas en un mal relativo (o en un relativo “bien”, 

pero siendo aqui otro el término de la relación) durante el período en 

que todavia no há sido progresivamente reabsorbida la segunda por la 

sociedad ni transformada la primera en unas reglas de comportamiento 

social. 

 

 Ora, na teoria comunista direito e Estado devem se extinguir. 

Contudo, até que isso aconteça, eles devem continuar a existir. Mas como? 

 

 No prefácio da teoria revolucionaria del derecho e del Estado, de 

1921, Stucka afirma: 

 

Temo que esta época nuestra de gran tensión revolucionaria  nadie se 

pondrá a leer disqusiciones sobre cosas tan “contrarevolucionarias” 

como el derecho108.  

 

 Na fase de transição para o comunismo, a sociedade sem classe, se 

justifica a existência tanto do direito como do Estado. Ocorre que, após todo o período 

comunista da URSS, ambos continuaram a existir, mesmo com o desprezo a eles 

dedicado, a visões burguesa de mundo coincide com a visão jurídica. 

                                                 
107 STUCKA, Pëtr Ivanovic. La funcon revolucionaria del derecho e del Estado . Tradução: Juan Ramón Capella, 
Barcelona: Ediciones Peninsola, 1969, p.5. 
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 Todo direito é desigual: “el derecho es el ultimo refugio de la 

ideologia burguesa”109. Deste ponto decorre a definição de direito de Stucka: 

 

El derecho es un sistema (u ordenamiento) de relaciones sociales que 

corresponde a los intereses de la  clase dominante y se halla tutelado por 

la fuerza organinzada de esta clase. 

 

 O ponto central da definição acima são as “relações sociais”. O que se 

coloca é se o que corresponde aos interesses da classe dominante é efetivamente 

tutelado por esta classe. 

 

 Stucka identifica as relações sociais com as relações econômicas, 

especialmente relações de produção que, segundo Marx, se identifica com a relação de 

propriedade (aqui o direito subjetivo). A função das normas é ocultar o interesse de 

classe. 

 

 Os “interesses de classe” qualificam diretamente as relações de 

produção de forma objetiva e empobrece o aspecto subjetivo. 

 

Las palabras finales de la Miséria de la fiosofia dan una idea de la 

atención concedida por el joven Marx, precisamente, a la subjetividad 

en la definición de las clases. En el mismo sentido resultan de interés las 

seguientes líneas suyas, extraídas del análisis de una situación concreta. 

“Los campesinos parcelarios forman una masa enorme cuyos miembros 

viven em la misma situación, pero sin entrar en contactos múltiples los 

unos con los otros. Su modo de producción les aísla mutuamente en 

lugar de ponerles en relación entre si (...). Cada família campesina (...) 

obtiene sus médios de vida más de la relación con la naturaleza que del 

comercio en sociedad (...).En la medida en que millones de famílias 

                                                                                                                                               
108 STUCKA, P. I. La funcion revolucionaria del derecho y del estado . Tradução: Juan Ramon Capella, 
Barcelona: Ediciones Peninsola, 1985, p. 6. 
109 STUCKA, P. I. La funcion revolucionaria del derecho y del Estado. Tradução: Juan Ramón Capella, 
Barcelona: Ediciones Peninsola, 1985, p. 7. 
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viven en condiciones econômicas de existencia que separan su modo de 

vida, su interses y su cultura de los de lãs otras clases, y los oponen a 

ellas como enemigos de clase, “forman una clase. 

 

En la medida en que no existe entre los campesinos parecelarios más 

que un lazo local, em que la comunidad de intereses no engendra 

ninguna comunidad, ninguna relación en el plano nacional y ninguna 

organización política no forman una clase110. 

 

 Aqui temos uma idéia geral do aspecto subjetivo em Marx: 

 

Era precisamente a la subjetividad, a la fuerza politica y social del 

pueblo soviético a lo que necesitaba recurrir esa “mitad política del 

socialismo” que era el Estado de los obreros y de los campesino para 

construir la otra “mitad” de este, su base industrial, en la tercera década 

del siglo. 111 

 

 

 

B) DIREITO SUBJETIVO: TEORIA PÓS-MODERNA 

 

 No final do século XX surgiu uma tendência* chamada pós-

modernismo face aos acontecimentos marcantes deste século, tais como: duas guerras 

mundiais, os estudos do inconsciente, marcantes conquistas científicas (bomba atômica, 

computação, engenharia genética, telecomunicações etc.). 

 

 *Vladimir Tumanov112 propõe, para delimitar noções, o esquema: 

 doutrina = é o elemento primário. Decorre da exposição de um autor     

                            ou grupo de autores; 

 escola = quando tal exposição ganha adeptos; 

                                                 
110 STUCKA, op. cit., p. 11, citando Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte. 
  
111 STUCKA, op. cit., p. 11. 
112 TUMANOV, Vladimir. O pensamento jurídico burguês contemporâneo. Lisboa: Ed. Caminho, 1985, p. 14. 
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 corrente = conjunto de escolas de uma mesma doutrina; 

 tendência = conjunto de correntes. 

 

 Hespanha 113 afirma que nas ciências sociais a “reviravolta lingüística” 

trouxe a tendência pós-moderna com as correntes: 

 

 1. O direito do quotidiano – característica desta corrente é a 

importância que passou a ter a comunicação de massa na vida das pessoas e das 

instituições; 

 

 2. O direito como universo simbólico – Das palavras de Hespanha 

depreende-se a percepção de que a sociedade passou a pautar-se por arquétipos como os 

propostos pela psicologia yunguiana; 

 

 3. Um direito flexível – Cita como doutrinador principal Alvin Tofler. 

O cerne é o desenvolvimento científico, com constantes mudanças, daí a relatividade de 

tudo devido ao constante progresso; 

 

 4. O pluralismo jurídico – Os novos países, ex-colônias européias, 

apresentam direito híbrido, parte da ex-metrópole, parte de sua própria cultura. No 

geral, apresenta problemas; 

 

 5. construtivismo autorreferencial – As doutrinas anteriores criaram a 

possibilidade de um desenvolvimento sistemático, “autopoiético”, vale dizer, sistema 

fechado que se gera a si próprio. O principal doutrinador desta corrente é Luhmann. 

 

 É claro que se há uma relativização geral dos conceitos, tal 

classificação também deve ser relativizada, ou seja, tais tendências não apresentam 

limites precisos, há superposições de correntes. 

 

                                                 
113  HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia. Mem Marins: Publ. Europa-América, 2003, p. 
345ss. 
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 No Brasil, Tércio Sampaio Ferraz Jr. segue a corrente do 

construtivismo autorreferencial que veremos adiante. Lídia Reis de Almeida Prado 

segue a corrente do universo simbólico, caracterizado por elementos tais como: Lógica 

do razoável de Recaséns Siches, arquétipos yunguianos relativos a pessoa do juiz, 

pluralismo jurídico etc. Ao privilegiar a pessoa do juiz no processo de criação do 

direito, Lídia114 vai ao encontro das tendências do realismo norte-americano. 

Olivecrona 115 comenta tal escola nos seguintes termos: 

 

El movimiento realista en los Estados Unidos reconoce que nuestra 

lenguaje jurídico está abrumado por el peso de nociones metafísicas. 

 

Su objetivo es eliminarlas y situar a la ciência jurídica sobre bases 

realmente científicas. La ciência jurídica tiene que ocuparse de hechos y 

no de entidades metafísicas. 

 

(...) 

Como es sabido, el movimiento realista fue inspirado en las famosas 

palabras del juez Holmes: “No tenemos que contentarnos con fórmulas 

vacías simplesmente porque hayan sido utilizadas y repetidas con 

frecuencia de un extremo al otro del país. Tenemos que traducir 

constantemente nuestras palabras en hechos que ellas representan, si 

queremos aternernos a la realidad y a la verdad.”116 

 

Los derechos y deberes primários de los que se ocupa la teoria jurídica 

no son nada mas que profecias. Uno de los numerosos efectos 

jurisdicionales de la confusión entre las idea jurídicas y Morales sobre 

lo que habré de decir algo enseguida, es que la teoria puede colocar el 

carro delante del caballo, y considerar al derecho subjetivo o al deber 

como algo que existe aparte e independentemente de las consecuenciass 

de su violación , a la que se agregan, com posteridad, ciertas sanciones. 

Pero, como trataré de mostrar, el llamado deber jurídico no es más que 

                                                 
114 PRADO, Lídia Reis de Almeidz. Neutralidade e imparcialidade do juiz? São Paulo: Revsta IBDFAM, 
2003. 
115 OLIVECRONA, Karl. Lenguaje jurídico y realidad . Buenos Aires: Centro de América Latina, 1968, p. 15 
ss. 
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la predición de que se un hombre hace o deja de hacer ciertas cosas se 

verá obligado a padecer de esta o aquilla manera em virtud de la 

decisión de un tribunal; y lo mismo (vale) para el derecho subjetivo117. 

 

 

3.12. Teoria de Tércio Sampaio Ferraz Jr. 

 

 Ferraz Jr. estuda o direito subjetivo como um subcapítulo da teoria da 

norma. Tal estudo foi efetuado como teoria pragmática, ou seja, a norma vista como 

linguagem pelas pessoas que a usam. Aqui cabe a teoria dos conteúdos normativos ou 

dogmáticos das relações jurídicas, onde se definem as grandes dicotomias que 

constituem o sistema estático das normas. Assim, o direito compreende as dicotomias: 

público x privado, positivo x natural, e o que é o nosso escopo: direito objetivo x direito 

subjetivo. 

 

 A ambigüidade da palavra direito, que pode ser tomada objetivamente, 

como no caso do ordenamento jurídico, ou subjetivamente, como no caso dos direitos 

individuais é que causa a dicotomia. 

 

 Ao se fazer um histórico do conceito de direito subjetivo, notamos que 

o seu núcleo corresponde a uma idéia de privilégio, ou seja, uma forma de limitarem-se 

os direitos a determinados grupos. Assim, no direito romano  o jus civile era reservado 

ao cidadão romano. Na Idade Média os privilégios eram relativos a cada uma das 

ordenações do reino: o clero, a nobreza e o povo. 

 

 O conceito de direito subjetivo é produto da Era Moderna decorrente 

da concepção de liberdade118. Por sua vez, liberdade, para os romanos, era um status (o 

status libertatis), inicialmente idéia objetiva que, com o cristianismo, passou a 

                                                                                                                                               
116 HOLMES, Collected papeers, 1920, p. 238. Apud OLIVECRONA, 1968, p.15-16. 
117 HOLMES, 1920, P. 168. Apud OLIVECRONA, 11968, p.15-16. 
  
118 As concepções de liberdade são variadas, mas não pretendemos entrar no seu mérito. Notamos, 
contudo, que enquanto Benjamin Constant a coloca como um bem, Marcio Naves diz que no capitalismo 
o trabalhador foi “obrigado” a ser livre, o que é uma contradição. Ver NAVES, Márcio Bilarinho. Direito, 
sociedade e economia – leituras marxistas. São Paulo: Ed. Manole, 2005, p. 21ss. 
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incorporar a concepção do livre-arbítrio, ou seja, uma concepção subjetiva, ligada à 

vontade individual, que fundamenta o individualismo, base para a liberdade de mercado. 

Resulta daqui dois conceitos de liberdade: o positivo, como autonomia, e o negativo, 

como não impedimento. Com o surgimento do Estado, como guardião das liberdades 

individuais, possibilitou-se o acúmulo das riquezas pelos indivíduos (também há que se 

considerar o aparecimento da moeda que em tese é uma mercadoria que pode ser 

acumulada). 

 

 A noção de liberdade é quem dá referência ao direito subjetivo. Se 

lembrarmos a evolução histórica deste conceito, veremos que os primeiros pensadores, 

tais como Windscheidt e Ihering, procuraram encontrar um referente para esse direito. 

 

 Para Ferraz Jr., o conceito de direito subjetivo apresenta um caráter 

tópico (lugar comum retórico),119 tal como os conceitos de liberdade, 

justiça,democracia, são palavras que servem para organizar o raciocínio, sem pertencer 

à lógica formal. Esse caráter tópico serve como “uso”, tal como as palavras vontade, 

poder ou liberdade. Assim, o direito subjetivo se relaciona as situações subjetivas: 

vontade, interesse, poder, obrigação etc. 

 

 Ferraz Jr. critica Duguit e Lundstedt por negarem a existência do 

direito subjetivo. Pelo fato de não existir uma referência não significa que não se possa 

utilizar o conceito de direito subjetivo com proveito para resolver questões práticas de 

direito. 

 

 O uso de lugares comuns retóricos, tais como o de liberdade, justiça e, 

mais propriamente, direito subjetivo, possibilita o aparecimento de conceitos paralelos 

como o de situação subjetiva em que uma das partes se coloca em posição de vantagem 

em relação à(s) outra(s) nas relações jurídicas que mais à frente se comentará. 

 

                                                 
119 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito . São Paulo: Atlas, 2003, p. 149. 
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 O uso, aspecto pragmático, que se faz de algumas palavras e conceitos 

relembram teorias como as de Olivecrona (palavras ocas) e Alf Ross (funções tais, 

como as representadas por palavras, como, por exemplo, Tû-Tû, sem significado, que 

serve para operar relações). 

 

 Tomando em consideração o desenvolvimento do tema por Alf Ross, 

Ferraz Jr. apresenta o direito subjetivo em situações típicas e atípicas. As típicas são 

aquelas encontráveis no uso padrão, vale dizer, usual do direito subjetivo, ou seja, a da 

autonomia individual. Nas situações atípicas quando há casos em que falha a dita 

situação típica. 

 

 A idéia básica é que a expressão direito subjetivo designa uma 

situação comunicativa (lembrar as componentes da semiótica: sintaxe, semântica e 

pragmática), garantida pelo direito objetivo. O direito subjetivo não prescinde como 

elementos básicos, dos sujeitos de direito, de um conteúdo, de um objeto (interesse 

protegido), da proteção (ação processual). Tais elementos, eventualmente com algumas 

ausências, caracterizam o direito subjetivo. Visam à decidibilidade dos conflitos 

orientados por argumentos. 

 

 Um dos elementos básicos do direito subjetivo é o sujeito de direito, 

titular do direito ou da obrigação. O cristianismo trouxe a palavra pessoa para 

incorporar os escravos à idéia de dignidade da pessoa humana. As pessoas que 

inicialmente eram só seres humanos passaram, na Idade Média, a compreender também 

as pessoas jurídicas, para designar grupos de pessoas, entre as quais o próprio Estado. 

 

 Os sujeitos jurídicos, na perspectiva da pragmática dogmática, são 

pontos geométricos determinados pelas normas, são ativos ou passivos, trata-se de 

criações que visam à decidibilidade de conflitos. Aos sujeitos são atribuídos capacidade 

e competência assim como dever e responsabilidade. 
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 A capacidade divide-se em jurídica e de ação. A jurídica é estendida a 

todos os seres humanos. A de ação divide-se em capacidade plena, relativamente 

incapaz e incapaz. 

 

 A competência é o poder que o estatuto de uma pessoa jurídica 

confere a seus órgãos. Tanto a capacidade quanto a competência são formas de poder 

jurídico. 

 

 Há, contudo, as distinções: a capacidade do sujeito exerce-se na 

chamada “autonomia privada” entre o sujeito e “suas” relações jurídicas, em função de 

seus interesses; é o poder de autovincular-se, de forma não qualificada (qualquer um o 

tem); é um poder autônomo (é usado para obrigar a própria pessoa); é discricionário 

(exerce-se livremente) e é transferível (pode ser transferido a outro sujeito)120. 

 

 Competência é o poder de vincular terceiros, é qualificado, 

heterônomo etc. Daqui surgem problemas correlatos, tais como a responsabilidade e 

institutos afins como a obrigação, o dever e a ilicitude. 

 

 Decisiva é a idéia de relações que os sujeitos podem estabelecer: 

 

(...) (complementares – baseadas na diferença - ou simétricas – baseadas 

na igualdade)... Ora, a importância das relações na comunicação 

humana ressalta o problema de sua qualificação jurídica tendo em vista 

a decidibilidade de conflitos 121. 

 

 Seguindo Kelsen, no que diz respeito a serem as normas jurídicas 

pontos geométricos normativos, Ferraz Jr. afirma que por trás das relações humanas há  

a “realidade das relações jurídicas... o sentido normativo das condutas. A norma 

constitui e não apenas reconhece tais relações”122. 

 

                                                 
120 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito . São Paulo: Atlas, 2003, p. 160. 
121 FERRAZ JR., op. cit., p. 165. 
122 FERRAZ JR. op. cit., p. 166. 
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 Ora, a sociologia mais recente vê  a sociedade excluindo o homem 

concreto,  e esta é concebida como um sistema de ações, as relações se darão pelos 

papéis sociais correspondentes. 

 

 Baseado em Alf Ross, que divide as normas em de conduta e de 

competência, podemos dizer que as relações que elas determinam serão de coordenação 

(normas de conduta) e de subordinação (normas de competência). 

 

 Dentro de um aspecto comunicacional, quando há relações 

comunicativas simétricas aparecerão normas de coordenação que podem ser, por 

exemplo, entre credor e devedor; assim, seriam entre o dever de A e a faculdade de B, 

ou entre a liberdade de A e a não-faculdade de B, ou seja: dever, faculdade, liberdade e 

não-faculdade. 

 

 Por sua vez as relações hierárquicas baseiam-se, por exemplo, na 

sujeição de A e a potestade de B, ou na imunidade de A e a impotência de B, ou seja: 

potestade, imunidade, sujeição e impotência. 

 

 Tais relações guardam certa semelhança com a adaptação que Bobbio 

faz das relações deônticas ao quadrado das inferências imediatas da lógica formal. Algo 

similar à teoria kelseniana comentada por Carlos Santiago Nino. Não podemos esquecer 

que tais relações também subexistem no direito público e no privado, ou seja, onde há o 

jus imperii e onde há autonomia privada. 

 

 O importante a se ressaltar é: 

 

Em verdade, pelo visto, a expressão direito subjetivo não é pura e 

simplesmente um correlato do dever, mas abarca um conjunto de 

modalidades relacionais. Por exemplo, o direito (subjetivo) de 

propriedade inclui relações de faculdade, liberdade, imunidade, 

capacidade, competência e seus correlatos. Entende-se, assim, por que 

dissemos que a noção de direito subjetivo serve ao jurista para operar 
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relações, isto é, descrever, de uma forma sintética, relações reguladas 

por normas123. 

 

 

3.13. Síntese do capítulo 

 

 O conceito de direito subjetivo foi criado por juristas do século 

XVII124, época do surgimento das teorias contratualistas. A Europa, a partir do século 

XV, com as grandes navegações, começara a sofrer mudanças em sua visão de mundo, 

com mudanças econômicas, religiosas, culturais etc. 

 

 O chamado Renascimento, centrado no homem, na sua racionalidade, 

deixou de lado a religiosidade que imperou nos séculos anteriores, que colocava a 

divindade como princípio organizador da sociedade. 

 

 A noção de racionalismo que começou a se impor com pensadores, 

como Leonardo da Vinci, Galileu, Newton, Descartes, Bacon e outros, só veio a 

encontrar contestação na segunda metade do século XX quando, após a Segunda Guerra 

Mundial, o racionalismo perde parte de seu vigor com autores como Freud e o 

inconsciente, Gödel e o teorema da incompletude, Eizemberg e o princípio da incerteza 

etc. Vivemos, pois, atualmente, em uma fase de transição que, dada a sua proximidade, 

não temos distanciamento para melhor avaliá- la. Há, inclusive, quem diga que estamos 

na pós-modernidade. 

 

 O que nos interessa em relação ao nosso tema – o direito subjetivo – é 

o movimento sofrido pelo direito nessa época que chamamos de modernidade, ou seja, o 

direito que a tradição romano-germânica sofreu a partir dos últimos séculos. 

 

 Sabemos que a partir do século XII há um retorno ao direito romano 

adaptado pelos glosadores. No século XVI, desenvolveu-se a noção de sistema, com o 

                                                 
123 FERRAZ JR. op. cit., p. 170. Tais conceitos são incorporados pela pós-modernidade conforme 
veremos mais a frente. 
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mecanismo de relojoaria como paradigma, além da noção de livre arbítrio, surgida com 

o cristianismo. Tais idéias redundaram na reelaboração do direito natural cosmológico 

então vigente, para um direito natural racionalista que a partir de Hobbes e Locke 

evoluiu para o chamado contratualismo. Autores posteriores, tais como Rousseau, 

Montesquieu, Kant e outros, enriqueceram as teorias contratualistas e influenciaram as 

revoluções burguesas. 

 

 A partir dos contratualistas, o individualismo e o liberalismo se 

impuseram ao mundo e estamos até hoje, com o chamado neoliberalismo, sujeitos a esse 

tipo de visão de mundo. Partem as ideologias individualistas do princípio de que o 

homem, o sujeito de direito, titular do direito subjetivo, ou seja, a pessoa se relaciona  

com as coisas e com as outras pessoas. Da concepção de sujeito de direito derivam seus 

institutos, tais como: propriedade, obrigação, contratos etc. 

 

 Queremos ressaltar que o título do nosso trabalho incorpora a palavra 

modernidade, cobrindo estes últimos séculos: XVII, XVIII, XIX e XX. Nesse sentido, 

vale transcrever as considerações de Antonio Carlos Diniz sobre a periodização da 

modernidade: 

 

Sob a perspectiva da história da filosofia, a filosofia moderna tem o seu 

curso iniciado entre meados do século XVI e meados do século XVII, 

seguindo-se até os dias atuais. Freqüentemente, Descartes (Discurso do 

Método) e Bacon (Novum Organum) são apontados como os 

inauguradores da modernidade filosófica. Autores como Zygmunt 

Baumann empregam o termo modernidade para designar “um período 

histórico que começou na Europa Ocidental no século XVII com uma 

série de transformações sócio-estruturais e intelectuais profundas e 

atingiu sua maturidade primeiramente como projeto cultural, com o 

avanço do Iluminismo e depois como forma de vida socialmente 

consumada, com o desenvolvimento da sociedade industrial”125. 

                                                                                                                                               
124 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia.  São Paulo: Martins Fontes, 2000. Verbete que consigna 
Pufendorf como um dos primeiros a usar com clareza a expressão direito subjetivo. 
125 DINIZ, Antonio Carlos de Almeida. Teoria da legitimidade do direito e do Estado: uma abordagem moderna e 
pós-moderna. São Paulo: Landy Editora, 2006, p. 184. 
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 A expressão pós-modernidade foi elaborada pelo filósofo alemão 

Rudolf Pannwitz, em 1917126, mas não há clareza quanto a sua efetividade, há autores 

que a associam a sociedade pós- industrial. 

 

 Diniz cita como características pós-modernas apontadas por Zygmunt 

Baumann: 

 

A pós-modernidade não significa necessariamente o fim, o descrédito, a 

negação da modernidade. Não é mais (nem menos) que a mente 

moderna a examinar-se longa, atenta e sobriamente, a examinar a sua 

condição e suas obras passadas, sem gostar muito do que vê e 

percebendo a necessidade de mudança. A pós-modernidade é a 

modernidade que atinge a maioridade, a modernidade olhando-se a 

distância e não de dentro, fazendo um inventário completo de ganhos e 

perdas, psicoanalisando-se, descobrindo as intenções que jamais 

explicitara, descobrindo que elas são mutuamente incongruentes e se 

cancelam. A pós-modernidade é a modernidade chegando a um acordo 

com a sua própria impossibilidade, uma modernidade que se 

automonitora, que conscientemente descarta o que outrora fazia 

inconscientemente127. 

 

 A pós-modernidade alcançou a sociologia do direito, com autores 

entre os quais Luhmann, cuja obra é seguida entre nós por Ferraz Jr., autor que já 

examinamos na sua teoria dos direito subjetivos. 

 

 

                                                 
126 DINIZ, op. cit., p. 198 
  
127 BAUMAN, 1999, p . 288, apud DINIZ, 2005, p. 209. 
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES DIALÉTICAS 

 

 No início deste trabalho, refletimos sobre algumas questões com 

relação ao direito subjetivo. A seguir, vimos teorias que versam sobre o tema e que nos 

informam sobre diferentes pontos de vista que esse assunto comporta. Notamos que a 

não ser as teorias críticas, as demais são parciais, chegam a conclusões que divergem no 

que tange ao mesmo conceito, de forma a termos: teoria da vontade, que contempla 

aspectos psicológicos; teoria do interesse, que aponta para o aspecto da propriedade; 

teorias sociológicas, que nos remetem à idéia de função social, além, o claro, das teorias 

decorrentes da reviravolta lingüística, tais como a das palavras ocas e as pragmáticas. 

 

 As teorias críticas trazem imanentemente o aspecto dialético, acerca 

do qual nos propomos agora a tecer algumas considerações. Comecemos lembrando 

Ferraz Jr.128 que apresenta três grandes dicotomias com relação ao direito, direito 

público x direito privado; direito positivo x direito natural e o que estamos estudando, 

direito objetivo x direito subjetivo. Trata-se cada uma dessas dicotomias de relações 

dialéticas? O que é uma relação dialética?129 Recorrendo ao dicionário, notamos que se 

trata de uma palavra com diversos significados. 

 

 Assim, no sentido mais geral, é uma relação que comporta uma 

unidade na diversidade, como as duas faces de uma mesma moeda. Nesse sentido, 

direito objetivo e direito subjetivo são duas faces do direito. 

 

 O que nos dizem a respeito do direito subjetivo as teorias tradicionais? 

Se lembrarmos da teoria da vontade130, veremos que tal teoria é centrada na figura do 

sujeito. Por sua vez, a teoria do interesse fixa-se no objeto. Cada uma, de per si, é 

incompleta porque se limita a um aspecto apenas, deixando, portanto, de ser uma 

relação dialética, ao não levar em conta a dicotomia sujeito-objeto. Mas exploremos um 

pouco mais tais teorias: a teoria da vontade, como o próprio nome diz, enfoca a vontade 

                                                 
128 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito . São Paulo: Atlas, 2003, p.132. 
129 Sobre dialética ver ALVES, Alaôr Caffé. Linguagem, sentido e realidade da norma jurídica; KONDER, 
Leandro. O que é dialética; STOYANOVITCH, Konstanti. El pensaamiento marxista y el derecho. 
130 Ver essa teoria em páginas anteriores. 
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do sujeito de direito, titular do direito subjetivo, que era na época o ser humano. A 

vontade é um aspecto psicológico do ser humano, o que lhe possibilita um suporte ético. 

Todo o desenvolvimento da teoria das obrigações e dos contratos baseia-se no aspecto 

vontade. Ora, o que é a vontade? O que afirma a teoria crítica a respeito? 

 

(...) depois nasce a necessidade de abranger numa regra geral os actos 

de produção, de distribuição e de troca que se repetem quotidianamente, 

e isso se exprime sob a forma de costume, e mais tarde de lei. 

Finalmente, no decorrer do desenvolvimento social ulterior aparece uma 

legislação mais ou menos extensa. “Quanto mais ela se complica, mais 

a sua terminologia se afasta daquela que exprime as condições 

econômicas correntes da sociedade. Essa legislação aparece então como 

um elemento independente que teria a justificação da sua existência e o 

fundamento da sua evolução ulterior, não das condições econômicas, 

mas dos seus próprios motivos profundos ou, se referirem, da “noção de 

vontade”. Os homens esquecem que o direito tem por origem as suas 

condições econômicas de vida. (...)131 

 

 Notamos aqui que a vontade, algo interno, psicológico, natural no 

homem (talvez até por inspiração divina, segundo alguns), nada mais é que um conjunto 

de hábitos, costumes que a sociedade impõe aos indivíduos (por exemplo, quem nunca 

tomou um sorve te de açaí, nem mesmo viu algum, não pode ter “vontade” de tomá-lo, 

se não souber, por nenhum meio, de sua existência!). 

 

 Opondo-se à teoria da vontade, seguiu-se a teoria do interesse 

protegido (aqui vale lembrar que interesse não é algo psicológico como a palavra, às 

vezes, dá a entender, trata-se do objeto que se liga ao sujeito de direito). 

 

                                                 
131  RUMANOV, Vladimir. O pensamento jurídico burguês contemporâneo. Lisboa: Editorial Caminho, 1985, p. 
170.   
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 Renner132 deixa claro que a função primordial da sociedade é a 

produção e reprodução das condições da vida humana. Ora, se observarmos as 

necessidades do ser humano, notaremos que podemos estabelecer as etapas: 

 

1º. Satisfação das necessidades básicas: comer, beber, vestir etc.; 

2º. Após de satisfeitas as necessidades anteriores, surgem novas 

necessidades; passear, divertir-se; 

3º. Após de satisfeitas as necessidades do item anterior, os homens 

passam a produzir outros homens; 

4º. Após de satisfeitas as necessidades anteriores, começam a 

transformar a natureza e a criar vínculos produtivos entre si; 

5º. Após satisfazer as necessidades anteriores, surge a consciência de si, 

a linguagem, a relação de produção etc133. 

 

 Aqui já estamos no domínio do materialismo histórico, seguiremos 

Konstantin Stoyanovitc134 nesse conceito em particular: 

 

Lo real o la matéria, en el plano filosófico y científico, se traduce para 

Marx por el dato econômico en el plano social. Este dato es, para él, la 

fabricación de objetos útiles para la vida del hombre; dicho de otro 

modo: el trabajo. Antes de ser un “homo sapiens” el hombre há sido un 

“homo faber”...ha habido una realidad econômica antigua, basada en la 

esclavitud; uma realidad econômica feudal, que reposaba sobre el 

artesanato o la manufatura em la industria y el trabajo de los siervos en 

la agricultura; y una realidad econômica moderna, definida por el modo 

de produção capitalista. 

 

 O trabalho está na sociedade, resulta de relações sociais (aqui, 

lembremos que, para Stucka, o direito subjetivo resulta de relações sociais). As relações 

                                                 
132 Ver teoria de Renner em páginas anteriores.  
 
133  Ver em páginas anteriores a teoria de Renner. 
134 STOYANOVITCH, Konstantin. El pensamiento marxista y el derecho. Madri: Siglo XXI de Espana, 1977, 
p. 20 ss. 
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sociais decorrem do processo de produção que, por sua vez, decorre do modo de 

produção existente. 

 

 No texto acima há referências aos modos de produção pelos quais 

historicamente passou a humanidade: escravista, feudal e finalmente o capitalista. Pode-

se notar que tais modos de produção suportam uma determinada hierarquia, 

subordinantes e subordinados. Ora, da hierarquia social surge a desigualdade produzida 

pelo instituto da propriedade privada (direito subjetivo). Para Marx, no capitalismo a 

propriedade privada é o direito dos direitos. Dele decorrem as relações de dominação e 

subordinação. As relações hierárquicas exigem o direito e a força para se manterem. 

 

 A propriedade deixou de ser coletiva para ser privada com a divisão 

do trabalho; entretanto, a produção é coletiva e a apropriação é individual. 

 

 Após estas considerações podemos responder as perguntas: Existe 

direito subjetivo? Como existe? Ora, se lembrarmos que o direito subjetivo confunde-se 

com a propriedade privada, podemos perguntar: Existe propriedade privada? Se alguém 

disser que não, podemos sugerir que subtraia um bem móvel a seu proprietário. As 

conseqüências a esse ato logo se farão sentir. 

 

 Por que há autores que negam a existência do direito subjetivo, então? 

Aqui encontramos dois motivos básicos. Em primeiro lugar, o direito subjetivo, como o 

próprio nome indica, relaciona-se ao sujeito de direito, o qual nas teorias jurídicas do 

século XVIII era basicamente o ser humano. Tal personagem está desaparecendo do 

direito. Hoje, o sujeito de direito é apenas um centro aglutinador de papéis sociais: 

 

Nesses termos, o que chamamos de pessoa nada mais é do que feixe de 

papéis institucionalizados. Quando esses papéis se comunicam, isto é, o 

pai é simultaneamente o trabalhador em seu emprego, o pagador de 

impostos, o sócio de um clube, numa palavra, o agente capaz para 
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exercer vários papéis e as ativ idades correspondentes (políticas, sociais, 

econômicas etc.), temos uma pessoa física135. 

 

 Também não podemos nos esquecer de que Renner aponta o fato de 

Locke associar o direito de propriedade à resultante do trabalho efetuado. Ora, 

atualmente quem efetua o trabalho, ou seja, o trabalhador não mais é proprietário do que 

faz, apenas ganha seu salário como recompensa. Até o empresário, o dono da empresa, 

não é mais a pessoa física que está à frente de seu negócio. Trata-se de um acionista, 

que raramente sabe onde fica sua empresa. Vale dizer, nem patrão, nem empregado são 

mais sujeitos de direito. 

 

 Por outro lado, tanto autores burgueses, como Duguit, quanto autores 

marxistas, como Renner, retiram do direito subjetivo seu caráter de poder para associar-

lhe uma idéia de função social. 

 

 Voltando ao aspecto dialético, lembremos que o direito subjetivo está 

baseado em relações sociais: assim, o que são relações sociais? E relações jurídicas? 

 

 Para responder o que são relações sociais, reportamo-nos ao que nos 

ensina Alaôr Caffé Alves136: 

 

Desse modo, não há norma jurídica sem história, sem movimento 

existencial, sem relações entre sujeitos na prática social. Poder-se-ia 

considerar que, do ponto de vista lógico, essas afirmações vão além da 

forma do pensamento considerado em si mesmo. Segundo Kelsen, por 

exemplo, pensar a norma jurídica é pensá-la como sentido (sentido do 

dever ser da vontade), como forma sem conteúdo algum de caráter 

material. Acontece que a própria forma de pensamento pressupõe um 

mínimo de conteúdo, 137de materialidade, sem a qual ela se volatiliza 

                                                 
135 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito . São Paulo: Atlas, 2003, p.156. 
136 ALVES, Alaôr Caffé. Linguagem, sentido e realidade da norma jurídica São Paulo: FADUSP, 1996, p. 24-
25.  
137 ALVES, Alaôr Caffé. Op. cit, p. 24-25 (grifo nosso). Lembrar que até Kelsen admite um mínimo de 
eficácia para que uma norma tenha validade. 
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no nada. Considere-se, por exemplo, a forma dos raciocínios seguintes: 

A>B, B>C, logo A>C; ou se A contém B e B contém C, então A 

contém C; ou ainda: “Todo mamífero é vertebrado: ora, toda baleia é 

mamífero, logo toda baleia é vertebrado”. Sejam letras (variáveis) ou 

conceitos, temos sempre um conteúdo diferente entre eles. Se 

reduzirmos os termos à pura identidade nada mais restará do próprio 

raciocínio. A>A, A>A, logo A>A; ou A contém A e A contém A, então 

A contém A. Estaremos dizendo uma pura tautologia afirmando que A 

contém-se a si mesmo. 

Não tem sentido fazer a “volta” do pseudo-raciocínio para chegar à 

“conclusão” de que A é A.  Se eliminarmos o conteúdo conceitual do 

silogismo acima indicado, sem que ele (o conteúdo seja substituído por 

variáveis diferenciadas, teremos o inevitável esfumaçamento total do 

raciocínio: Todo... é...; ora, todo... é...; logo todo... é...(!). Sem 

conteúdo, não há forma. Não há possibilidade de haver forma sem 

conteúdo, nem conteúdo sem forma. A relação, que é forma, pressupõe 

sempre algo relacionado a algo, isto é, um conteúdo: o que seria a 

relação de nada com nada? Não só não haveria o conteúdo, como 

também a própria relação se esfumaçaria. 

 

 A citação foi totalmente transcrita embora longa, ilustra bem a relação 

dialética forma x conteúdo. Básico lembrar que, sob esta perspectiva, a idéia de relação 

é acompanhada da idéia de conteúdo. Lembremos que essa relação dialética não é o que 

ocorre na concepção de teorias reducionistas que seguem a lógica formal, como, por 

exemplo, as relações que apontamos nos itens respectivos das teorias de Kelsen, Alf 

Ross etc. A própria relação jurídica apresenta alguma diferença segundo autores de 

diferentes escolas, assim a relação jurídica, para Remigio138 é: 

 

Para la ciência jurídica soviética, no fue un problema fácil la  

determinación de la verdadera esencia de las relaciones jurídicas. 

Jampolskaja, al abordalo, parte del supuesto de que las relaciones 

jurídicas no son la única espécie de relaciones ideológicas. Tarea de la 

                                                 
138 CONDE, Remigio. Sociedad, estado y derecho en la filosofia marxista. . Madri: Ed. Cuadernos para el 
Dialogo, S.A., 1968, p. 86. 
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ciência jurídica será, por o tanto, determinar en qué consisten las 

peculiaridades de las relaciones jurídicas. Las relacione jurídicas, dice, 

están estrechamente vinculadas a la conciencia jurídica y a la teoria del 

derecho, enlace que se realiza a través de las normas jurídicas. Uno de 

los elementos determinantes en la formulación de las normas jurídicas 

está integrado por la conciencia jurídica del legislador, la conciencia 

jurídica del pueblo soviético y las teorias del derecho. “La conciencia 

socialista del derecho y la teoria jurídica soviética determinam las 

formas concreta en que se expresa la voluntad del legislador”. Aqui está 

la causa de que la relación jurídica sea uma relación ideológica. 

 

La relación jurídica es también uma relación de voluntad. Pero su 

peculiaridad estriba en que, en cuanto relaciones ideológicas, son al 

mismo tiempo relaciones sociales materializadas. El derecho es uma 

fueza social poderosa. No hay relación jurídica sino a través de la 

aplicación de una norma jurídica. “Solo aquellas relaciones sociales a 

las que se aplica una norma jurídica se convierten en relaciones 

jurídicas”. En las relaciones jurídicas entra la voluntad. No solo en 

forma de voluntad de clase o de todo el pueblo, sino también como 

voluntad jurídica individual. “La voluntad jurídica individual se mueve 

en el marco de los derechos subjetivos y los deberes. Estos derechos 

subjetivos son establecidos y protegidos por la ley, la norma jurídica, 

que em nuestro estado socialista soviético expresa la voluntad del 

pueblo”. Como en la U. R.. S. S. “los intereses de la personalidad y los 

de la sociedad están armoniosamente unidos”, las normas del derecho 

objetivo no son una barrera que encierra la voluntad individual de los 

ciudadanos; son la base organizadora y directora de las manifestaciones 

de la voluntad jurídica individual. 

 

 Notamos, mais uma vez, a idéia de que as relações (forma) implicam 

conteúdo. Isso, conforme já dissemos, não acontece nas relações em geral e nas relações 

jurídicas em particular, adotadas no sistema burguês. Neste sistema, as relações se 
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constituem por operadores ou functores que se aplicam universalmente às relações, 

conforme já comentado. 

 

 Relembrando que o direito subjetivo de propriedade se transformou de 

relação de poder em função social, tanto para Duguit como para Renner. Vejamos o que 

se entende por função social: 

 

Função social em direito é um poder agir sobre a esfera jurídica alheia, 

no interesse de outrem, jamais em proveito próprio do titular. A 

consideração dos objetivos legais é, portanto, decisiva nessa matéria, 

como legitimação do poder (...). Algumas vezes, interessados no 

exercício da função são as pessoas indeterminadas e, portanto, não 

legitimadas a exercer pretensões pessoais e exclusivas contra o titular 

do poder. É nestas hipóteses, precisamente, que se deve falar em função 

social ou coletiva (...)139. 

 

 Como se vê, a definição dada por Bulgarelli baseia-se, praticamente, 

em aspectos individualistas. Vejamos o que afirma Duguit a respeito de função social: 

 

Para todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que llenar, 

una cierta tarea que ejecutar. No puede dejar de cumprir esta función, de 

ejecutar esta tarea, porque de su abstención resultaria un desorden o 

cuando menos un perjuício social. Por otra parte, todos los actos que 

realizasse contrários a la función que le incumbe seron socialmente 

reprimidos. Pero, por el contrario, todos los actos que realice para 

cumprir la mission aquelle que le corresponde em razón del lugar que 

caipa en la sociedad, seran socialmente protegidos y garantidos.140 

 

 Destas últimas definições que colocamos na íntegra, notamos dois 

aspectos que devem ser melhor explorados, a ideologia e a relação dialética homem 

versus sociedade. 

                                                 
139  BULGARELLI, Valdilio. Teoria jurídica da empresa. São Paulo: Ed. RT, 1985, p. 272. 
 
140 DUGUIT, Leon. Las transformaciones del derecho. op. cit., p. 180. 
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 Lembramos que a sociologia tradicional explica a sociedade como um 

agregado de indivíduos que se justapõem aleatoriamente. É o que autores como Marx 

chama de robinsoniadas, alusão a Robson Crusoé, personagem literário que se salvou de 

um naufrágio e viu-se, por certo tempo, sozinho em uma ilha. 

 

 As teorias sociológicas críticas concebem o homem como parte 

orgânica (cada órgão desempenha uma determinada função em um organismo) da 

sociedade. Por isso autores como Duguit fala em função social. Aqui, também podemos 

lembrar Marx: 

 

Os homens fazem sua própria história, porém não a fazem por seu livre 

arbítrio, sob circunstâncias escolhidas por eles mesmos, senão sob 

circunstâncias em que se encontram diretamente, que existem e lhes são 

legadas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime 

como um pesadelo o cérebro dos novos141. 

 

 Entendemos, com o trecho acima transcrito, que Marx ressalta que o 

individuo ao nascer já está no seio da sociedade, mais especificamente em uma família 

da qual receberá os primeiros alimentos junto com a cultura, o potencial econômico 

dessa família da qual será um continuador. A definição de função social de Duguit 

parece seguir também esse raciocínio. 

 

 Quanto à ideologia, notamos que se trata de uma palavra equívoca, 

vale dizer, com muitos significados. Inicialmente, denotou o estudo das idéias. Numa 

perspectiva pragmática, Ferraz Jr. leciona: 

 

Como é intuitivo, sendo os valores núcleos significativos muito 

abstratos, é preciso ainda outro mecanismo integrador, capaz de 

conferir-lhes um mínimo de consistência concreta, ainda que genérica. 

Isso é função da “ideologias”. Estas são conjuntos mais ou menos 

                                                 
141 MARX, Karl. O 18 brumário de Luis Bonaparte. Tradução: Leandro Konder, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1978, p. 17. 
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consistentes, últimos e globais de avaliações dos próprios valores. 

Assim, enquanto os valores, por sua abstração, são expressões abstratas 

e flexíveis, as ideologias são rígidas e limitadas. Elas atuam, ao avaliar 

os valores, no sentido de tornar conscientes os valores, estimando as 

estimativas que em nome deles se fazem, garantindo, assim, o consenso 

dos que precisam expressar seus valores, estabilizando, assim, em 

última análise, os conteúdos normativos. Temos, pois, a justiça no 

sentido liberal, comunista, fascista etc. 

As ideologias, portanto, conjugam os valores, hierarquizando-os, 

permitindo que se os identifique, quando em confronto, que se opte pela 

justiça contra a ordem ou pela ordem contra a liberdade, pela dignidade 

contra a vida etc142. 

 

 Aqui está uma concepção pragmática do que seja ideologia, continua 

Ferraz Jr.: 

 

Ao contrário dos valores, que são núcleos significativos mais abstratos e 

podem, por isso, representar mais genericamente o sentido do consenso 

social, as ideologias são fechadas, delimitadas, não dialogam, mas 

polemizam entre si e buscam “hegemonia” de umas sobre as outras. Há, 

certamente, ideologias mais ou menos rígidas. Todavia, todas, 

indistintamente, opõem-se entre si como universos fechados. Assim, 

uma ideologia liberal pode aceitar, na vida política, a presença de uma 

ideologia socialista, desde que esta respeite o valor máximo da 

liberdade entendida de forma liberal, com suas conseqüências sobre 

propriedade, as relações econômicas etc. Em sua contraposição 

polêmica, as ideologias funcionam, pois, como mecanismo 

“estabilizador”, mas também atuam como mecanismo de “denuncia” de 

outras ideologias. No primeiro caso, falamos de ideologia crítica; no 

segundo, de crítica de ideologia. Trata-se de uma função única, vista de 

ângulos diferentes143. 

 

                                                                                                                                               
  
142 FERRAZ JR.,Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito.São Paulo:Atlas,2003, p.113. 
143 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 2003, p. 113. 
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 Para a teoria marxista, a ideologia decorre da luta de classes. No 

sistema capitalista de produção a sociedade divide-se em possuidores dos meios de 

produção, os capitalistas, e os proletários, que vendem sua força de trabalho aos 

primeiros, aos capitalistas que recebem os lucros provenientes do trabalho alheio. 

 

 Há, evidentemente, choque entre a classe dos assalariados, os 

proletários, e a classe dos capitalistas, os burgueses. Ora, a classe dos assalariados é 

bem maior, numericamente, que a dos proprietários. Como manter o sistema? Para 

manter o sistema instituiu-se a figura do Estado. Na sociedade, o Estado detém o 

monopólio da força, va le dizer, da polícia, das forças armadas. No sistema feudal, o 

senhor feudal detinha os meios de produção e a força política, obrigando os servos a 

trabalharem. No sistema capitalista há o contrato de trabalho. Os trabalhadores, para 

sobreviverem, saciar sua fome e atender suas necessidades básicas, vendem sua força de 

trabalho no mercado. O mercado é garantido pelo poder político, pelo Estado, que 

detém a força. A força coercitiva, no entanto, deve ser a mínima possível, devendo 

prevalecer a força persuasiva de várias formas, como veremos a seguir. Podemos 

lembrar que a força não produz mercadorias, suporte físico do direito subjetivo segundo, 

por exemplo, Pasukanis. O uso da força é antieconômico duplamente: por um lado, 

enquanto o trabalhador está apanhando ele não está produzindo, por outro há o gasto de 

energia no ato de bater. Para aperfeiçoar o sistema, ou seja, aproveitar ao máximo a 

energia e os recursos produtivos criou-se a ideologia, ou seja, um sistema de crenças 

que mantém o sistema econômico e social. Aqui encontramos a família, a moralidade, a 

religião, o sistema de ensino formal, a mídia e principalmente o direito. No direito, 

especificamente em seu aspecto subjetivo, temos a justificação para a sociedade 

capitalista (em outras palavras, o sis tema jurídico oferece os modelos a serem seguidos 

pelas pessoas que agem socialmente). 

 

 A ideologia não deixa de ser um poder que, juntamente com o poder 

político, da força, da violência, constituem a “hegemonia” de classe, a razão pela qual a 

classe dominante se mantém no poder. Há, na classe dominada, em decorrência da 

ideologia dominante inculcada pelos veículos citados acima, a crença de que este 

sistema capitalista é o melhor possível, que se deve trabalhar e produzir mais e melhor. 
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Há, inclusive, competições para ver quem é o “operário padrão”, figura próxima à que 

Taylor144 definiu como o trabalhador ideal e que foi satirizada por Charles Chaplin em 

Tempos Modernos. A idéia de direito subjetivo, em que triunfam o individualismo e a 

competição, procura fazer de cada coitado um super homem da alienação. Aqui 

observamos algo interessante: noções como a de “bem comum”, isto é, o que deveria ser 

de todos, é de uma minoria, uma vez que a produção é coletiva, embora a apropriação 

do produto do trabalho humano seja da classe dominante: os capitalistas. 

 

 Por isso, Alaôr Caffé Alves comenta a respeito de ideologia: 

 

(...) ela representa um expediente da práxis comum e cotidiana que 

permite o exercício efetivo do poder político destinado a manter e 

reproduzir a organização social capitalista, onde se fundem 

dialeticamente o poder de dominação e o poder de direção (...) no 

discurso de Gramsci, se denomina “hegemonia”; assim, o poder 

hegemônico é exatamente o poder dominador capaz de manifestar-se e 

legitimar-se como poder consensual ou de direção145. 

 

 Continuando a responder a questões colocadas no início deste 

trabalho, encontramos as que se seguem: 

 

a) O modo tradicional, direito subjetivo com referência, pode ser 

considerado a partir da análise da linguagem? 

b) Que resultados obtemos com a aplicação dos padrões tradicionais 

de linguagem? 

 

 Para responder a tais questões socorremo-nos, mais uma vez, das 

considerações de Alaôr Caffé Alves sobre ideologia e poder político: 

 

                                                 
144 Frederick Winslow Taylor, criador da administração científica. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à 
teoria geral da adminstração . São Paulo: McGraw-Hill, 1981, p. 34. 
 145  ALVES, Alaôr Caffé. Estado e ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 192. 
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(...) se pode ilustrar analogicamente, como o faz Perry Anderson, com 

um sistema monetário onde haja correspondência entre o papel-moeda e 

o ouro que lhe serve de lastro. 

 

Só o papel, não o ouro, está em circulação; porém, o papel está, em 

última instância, determinado pelo ouro, sem o qual deixaria de ser 

moeda corrente. Em condições de crise, desencadeia necessariamente 

uma “reversão repentina” de todo o sistema para o metal que se 

encontra de forma invisível atrás dele: um colapso no crédito produz 

infalivelmente a corrida pra o ouro146. 

 

 Tal exemplo, no texto considerado, visou ilustrar a relação dialética 

entre o poder ideológico e o político. No nosso tema, o direito subjetivo, procuramos 

estabelecer a relação dialética entre o direito objetivo e o direito subjetivo. Importa 

responder às perguntas anteriormente colocadas referentes às questões suscitadas pelas 

novas escolas de direito que se desenvolveram a partir da filosofia da linguagem. Aqui o 

paradigma, ou melhor, o ponto de partida para toda a reflexão ulterior foi de Karl 

Olivecrona, que vimos especificamente quando tratamos dos autores escandinavos. 

Olivecrona cita como exemplo ilustrativo da sua teoria das “palavras ocas”, a palavra 

libra (esterlina), unidade monetária inglesa. Se, no passado, uma libra equivalia uma 

moeda com certo peso em ouro, com o passar do tempo e a extinção da conversão da 

moeda papel em metal isso não mais ocorre. Hoje não é mais possível tal conversão. 

Qual é a conclusão de Olivecrona, seguido de perto pelos demais cultores das 

conclusões trazidas pelas novidades da filosofia da linguagem? Sua conclusão é que o 

sistema monetário é um sistema fechado (similar, por exemplo, ao sistema kelseniano 

de direito, inclusive há quem desenvolva a idéia de sistema autopoiético). Assim, uma 

libra só pode ser trocada por outra libra. Eventualmente, saindo um pouco do sistema  

monetário, pode-se trocar uma libra por “mercadoria” que representa, como valor, uma 

quantidade monetária equivalente. 

 

 Neste ponto podemos ir ao encontro de Pasukanis, por exemplo, em 

sua alusão ao direito objetivo e direito subjetivo, correlacionando-os com o valor de uso 

                                                 
146 ALVES, Alaôr Caffé. Op. cit., p. 190. 
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e o valor de troca. Da mesma forma, Karel Kosik147 considera a essência e a aparência, 

os dois performando o real. Lembramos que já foi dito que uma relação dialética toma 

em consideração as duas faces da mesma moeda. As teorias não dialéticas, como 

dissemos, são parciais. Há a tendência de as pessoas se fixarem só na aparência, nas 

palavras, por exemplo. Daí a filosofia da linguagem e seus desdobramentos, inclusive 

jurídicos, nos quais o direito subjetivo termina por ser palavras que, evidentemente, 

apresentam suas serventias (palavras-ocas, lugares comuns retóricos). Contudo, perdem-

se sua essência, as relações humanas que perfazem o real. 

 

 Constatamos, assim, que o direito subjetivo é um conceito que, face 

aos novos desenvolvimentos trazidos pela chamada pós-modernidade, tende a 

desaparecer. Ou por falta de conteúdo ou por ser atribuído ao sujeito de direito, que 

também tende a desaparecer por ser simples ponto de convergência de papéis sociais. 

Sendo assim, na pós modernidade o sujeito de direito se transforma em um conjunto de 

papéis sociais desvinculados da pessoa humana. 

 

 Relativamente às teorias críticas, as relações humanas tendem a 

continuar a existir, no entanto, o direito subjetivo por ser histórico também tende a se 

transformar porque o Estado e o direito, significando a desigualdade entre os homens, 

também, segundo tais teorias tenderiam até mesmo desaparecer. 

 

 

                                                 
147 KOSIK, Karel. Dialética do concreto . São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 20. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dada à exposição anterior, notamos que o direito subjetivo foi criado 

com a evolução do direito natural, como uma justificativa para a nova estrutura da 

sociedade burguesa. Os jusnaturalistas da época procuraram dar-lhe o status de uma 

categoria existente, eterna ou a priori148. Com isso escondiam o fato de que o direito 

subjetivo foi um conceito historicamente desenvolvido com a finalidade de sustentar 

toda a estrutura da propriedade do direito burguês. 

 

 O Renascimento trouxe o ser humano para o centro de suas atenções 

criando o conceito de pessoa. Tal conceito, conforme vimos, resulta da igualdade de 

todos os seres humanos trazida pelo cristianismo e da idéia de livre – arbítrio que, ao 

desenvolver-se, chegou ao conceito de autonomia da vontade. O conceito de pessoa 

introduzido pelo Renascimento alterou o de liberdade, criando a liberdade de contratar. 

Ora, com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, as pessoas sentiram-se livres para 

praticar todas as espécies de atos que não fossem contrários à lei, limite da vontade 

individual. 

 

 A liberdade individual encontrou na vontade o seu núcleo, daí 

surgindo as teorias do direito subjetivo inicialmente como teoria da vontade, de 

Windscheidt. Para que se possa eleger a autonomia da vontade como o direito subjetivo, 

a sociedade capitalista desenvolveu os pré-requis itos que levaram ao estabelecimento de 

um regime econômico de livre concorrência entre seus agentes. Daqui surgiu o chamado 

livre jogo do mercado. As regras do jogo estabelecem que os participantes sejam 

juridicamente iguais; as diferenças reais decorrentes da posição em relação à 

propriedade dos bens de produção devem ser desconsideradas. 

 

 O produtor direito, agora não mais proprietário dos bens de produção, 

firma um contrato com os capitalistas. Nesse contrato vende sua força de trabalho. Essa 

                                                 
148 DABIN, Jean. El derecho subjetivo, op. cit., p. 73, também BESSA, Paulo. Nova introdução ao estudo do 
direito. Rio de Janeiro: Renovar, p. 145. 
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transação (compra e venda) é realizada por sujeitos iguais, logo, dispondo da autonomia 

da vontade, aptos a celebrarem contratos. 

 

 O que não fica claro ao trabalhador é que ele deverá produzir muito 

mais do que lhe será dado como recompensa (salário). O capitalista só o emprega para 

retirar o excedente que sobra após os custos incorridos. Tal situação é assim descrita por 

Paulo Bessa: 

 

Ora, esta lei objetiva da economia capitalista (compra e venda do 

trabalho) necessita de um instrumento jurídico para poder materializar-

se, tal instrumento é a autonomia da vontade, configurada no direito 

subjetivo.149 

 

 Neste estudo, já notamos a justificação do conceito de direito 

subjetivo nos primórdios da economia burguesa. 

 

 O conceito de vontade individual transforma-se com o capitalismo 

industrial. Ihering percebe que, embora continue a ser direito subjetivo, vale dizer, do 

sujeito, esse conceito precisa objetivar-se sem, contudo, confundir-se com o direito 

objetivo, com as normas. Disso resulta a criação do direito subjetivo como interesse. A 

noção de interesse, por outro lado, por ser de grande amplitude acaba por não ser 

operacional. 

 

 Leon Duguit, no início do século XX, na França, desenvolveu o 

conceito de função social. Tal conceito está próximo ao de Karl Renner, baseado em 

Marx, que acolhe a transformação do direito subjetivo de poder para função social. A 

idéia de função é a de um refinamento na concepção de relação, ou seja, é uma 

correspondência de duas ou mais variáveis em que a variação de uma delas acarreta (ou 

não) conseqüências nas demais. 

 

                                                 
149 BESSA, Paulo Antunes. Nova introdução ao direito. Rio de Janeiro: Renovar, 19--. p.147.  
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 As modernas teorias do direito, por exemplo, os pragmáticos, 

utilizam-se do conceito de direito subjetivo de forma utilitária, como meio para a 

resolução de problemas jurídicos, tais como as palavras ocas de Olivecrona ou o lugar 

comum proposto por Viehweg ou Ferraz Jr. As doutrinas capitalistas afastaram a noção 

antropomórfica do direito. Surgiu a concepção de situação subjetiva. Tal situação 

subjetiva é a possibilidade de fazer ou pretender fazer algo, de forma garantida, nos 

limites atributivos das regras de direito. 

 

 As novas teorias vêm debilitando conceito de sujeito de direito que 

praticamente desapareceu dos novos contratos, tais como os contratos em massa, os de 

adesão, crediário, seguros etc. 

 

 Por último, devemos notar que o direito subjetivo foi um conceito 

nuclear em determinada fase histórica no desenvolvimento do direito burguês. Vem 

perdendo importância (persiste apenas em direito personalísticos) relativamente ao 

sujeito de direito. Persiste seu uso, contudo, em razão de seu aspecto utilitarista. 

Relativamente ao direito subjetivo público é, no mínimo, uma noção paradoxal: Como 

individualizar o que, por definição, é de todos? 
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