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RESUMO 

 

A tese tem por objetivo demonstrar uma imprescindível conexão entre a forma 

mercadoria – inerente ao modo de produção capitalista – e a forma do direito processual, 

perpassando a forma política estatal como intermediária estrutural na dinâmica da valorização 

do valor e das formações sociais nas sociedades capitalistas. Parte-se de uma inicial 

compreensão materialista do direito e da sociedade. A partir das relações que o modo de 

produção capitalista engendra, procura-se desvendar a especificidade da forma jurídico-

processual como terceira forma impreterível na dinâmica do capital, jungida que está à forma 

mercadoria, à forma política estatal e à subjetividade jurídica. A forma direito equivale à 

forma mercadoria e ambas estão imbricadas na forma Estado. Em que spectrum dessa 

dinâmica estará situada a forma jurídico-processual e qual é a sua importância teórica e 

prática frente aos domínios da subjetividade jurídica e do Estado, em uma chave de leitura 

materialista, será precisamente o objeto nuclear da tese. Como toda tese acadêmica ou 

trabalho científico, a presente proposição também não parte de um vazio teórico. No campo 

da filosofia, as premissas teóricas são o materialismo histórico e dialético e, com estes, em 

alguma medida, as teses dos autores da crítica do valor. Na historiografia, igualmente pela 

ótica materialista, há um olhar crítico sobre a sociedade jurídica romana, a Idade Média e a 

modernidade. Para o campo teórico de junção entre o marxismo, o direito e o Estado, as 

referências mais contundentes deste trabalho estão nos estudos e pensamentos de alguns 

autores contemporâneos imprescindíveis: Pachukanis, em Teoria Geral do Direito e o 

Marxismo; Bernard Edelman, em O Direito captado pela fotografia: elementos para uma 

teoria marxista do Direito; Friedrich Engels e Karl Kautsky, em O Socialismo Jurídico; 

Henrique da Silva Seixas Meireles, em Marx e o Direito Civil (para a crítica histórica do 

paradigma civilístico); Alysson Leandro Mascaro, em Estado e forma política; Joachim 

Hirsch, em Teoria materialista do Estado: processos de transformação do sistema capitalista 

de Estado; Celso Naoto Kashiura Júnior, em Crítica da Igualdade Jurídica: Contribuição ao 

Pensamento Jurídico Marxista e Sujeito de Direito e Capitalismo; Camilo Onoda Caldas, em 

A teoria da derivação do Estado e do direito, e Márcio Bilharinho Naves, nos seus mais 

diversos estudos aprofundados sobre o marxismo jurídico. Em Forma Jurídico-Processual e 

Capitalismo, impossível fugir desses referenciais do marxismo jurídico, sabendo-se, de 

antemão, que o retorno aos escritos de Marx é indeclinável para o cotejo do locus do jurídico 

na sociedade contemporânea. Para a teoria geral do processo, os textos utilizados aqui são os 

mais clássicos e objetivam subsidiar a crítica e a elaboração de possíveis conjugações com as 



leituras marxistas do direito e do Estado, formatando uma factível teoria materialista do 

direito processual. Nesse sentido, autores como Bernhar Windscheid, Devis Echandía, 

Eduardo Couture, Enrico Tullio Liebman, Francesco Carnelutti, Giuseppe Chiovenda, Nicola 

Picardi, Oskar von Bülow e Theodor Muther e, no Brasil, Cândido Rangel Dinamarco e 

Ovídio Baptista, entre outros insignes processualistas, servem de aparato para a proposta de 

crítica metodológica ao pensamento jurídico-processual moderno, do qual muitos deles são 

adeptos. Dito isto, é cediço que nesta tese se esquadrinhou não só estabelecer a ampla relação 

entre a forma mercadoria, a forma jurídica, a forma política estatal e a forma jurídico-

processual, porém, mais que isso, tratou-se primordialmente de verter por definir, na 

sociedade contemporânea, por uma ótica materialista, o significado, papel e devido local do 

direito processual.   

  

Palavras-chave: Capitalismo. Direito processual. Forma jurídica. Forma mercadoria.        

Forma jurídico-processual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main purpose of this thesis is to show an essential connection between the commodity 

form – essential to the very style of capitalist production – and the legal form, procedural law, 

passing through the political and state form as a structural intermediate stage in the dynamics 

of giving greater importance to value and social formations within capitalist societies. The 

starting point here is a materialist understanding of law and of society. Based on the relations 

engendered by the capitalist means of production, we try to shed some light on the specificity 

of the legal form as the third essential form in the dynamics of capital, together with the 

commodity form, the political and state form, and legal subjectivity. The legal form is 

equivalent to the commodity form, and both are imbricated in the State form. The core object 

of this thesis shall be this: in which spectrum, within these dynamics, shall the legal form be 

situated, and what is its theoretical and practical importance within the realms of the 

subjectivity of the legal system and the State, within a line of materialist reading. Like any 

other academic thesis or scientific work project, the present proposal does not start out from a 

theoretical void. In the field of philosophy, the theoretical assumptions are those of historical 

and dialectic materialism; to a certain extent, these are with the ideas raised by the authors of 

criticism of value. In historiography, also from a materialist standpoint, there is a critical 

viewpoint regarding Roman judicial society, the Middle Ages and modern times. For the 

theoretical field of the junction between Marxism, the Law and the State, the most significant 

bibliographical references used in this work lie in the studies and thoughts of some essential 

contemporary authors: Evgeni Pachukanis, in The General Theory of Law and Marxism; 

Bernard Edelman, in Ownership of the Image: Elements for a Marxist Theory of the Law; 

Friedrich Engels and Karl Kautsky, in Legal Socialism; Henrique da Silva Seixas Meireles, in 

Marx and Civil Law (for historical criticism of a civilistic paradigm); Alysson Leandro 

Mascaro, in State and political form; Joachim Hirsch, in A Materialistic Theory of the State: 

Processes for Transformation of the Capitalist System of the State; Celso Naoto Kashiura 

Júnior, in A Criticism of Judicial Equality: A Contribution to Marxist Judicial Thought and 

Legal Subjects and Capitalism; Camilo Onoda Luiz Caldas, in The theory of the derivation of 

state and law and Márcio Bilharinho Naves, in his miscellaneous deep studies about judicial 

Marxism. In Legal-Procedural Form and Capitalism it is impossible to avoid references to 

judicial Marxism, knowing in advance that a return to the writings of Marx cannot be rejected, 

for the consideration of the locus of the judicial sphere within contemporary society. For 

general procedural theory, the texts used here are the most classical ones in the field, and seek 



to provide grounds for the criticism and preparation of possible links to the Marxist readings 

of Law and of the State, thereby moulding a feasible materialist theory for procedural law. In 

this direction, authors such as Bernhar Windscheid, Devis Echandía, Eduardo Couture, Enrico 

Tullio Liebman, Francesco Carnelutti, Giuseppe Chiovenda, Nicola Picardi, Oskar von Bülow 

and Theodor Muther, and (in Brazil) Cândido Rangel Dinamarco and Ovídio Baptista, among 

other prominent specialists in procedural law, provide grounds for this proposal of the 

methodological criticism against judicial and procedural thought, of which many approve. 

This said, it is quite clear that this thesis has not only considered the establishment a wide-

scope relationship between the commodity form, the legal form, the political and state form 

and the judicial-procedural form, but has also, and more significantly, essentially made a 

point of making a turnaround in defining, within contemporary society, from a materialist 

standpoint, the meaning, the role and the due place assigned to procedural law. 

 

Key words: Capitalism. Procedural Law. Legal Form. Commodity Form.                      

Legal-Procedural Form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette thèse, vise à démontrer la liaison essentielle entre la procédure marchande, inhérente à 

la procédure de production capitaliste, et au type de droit procédural, allant au-delà du 

procédé de la politique de l´État comme intermédiaire structurel, dans la dynamique de 

valorisation et des organisations sociales, dans les sociétés capitalistes. Le départ, ce fait par 

une compréhension initiale matérialiste du droit et de la société. À partir des relations que le 

mode de production capitaliste engendre, il est recherché à révéler la spécificité du cadre 

juridique comme troisième adaptation sine qua non, dans la dynamique du capital, soumettant 

que celle-ci soit la procédure marchande, la procédure de la politique de l´État, ainsi qu´à la 

subjectivité juridique. La procédure de droit est équivalente à la procédure marchande, et elles 

deux, sont imbriquées à la procédure d´État. Cela en quoi, le spectrum de cette dynamique se 

situera dans le cadre juridique, pour lequel son importance théorique et pratique aux domaines 

de la subjectivité juridique et de l´État, à une clé de lecture matérialiste, sera précisément 

l´objet principal de cette thèse. Comme dans toute thèse universitaire et scientifique, la 

présente proposition ne commence pas par une théorie sans fondement. Du côté 

philosophique, les prémisses sont la matérialisation de l´histoire et de la dialectique, et, avec 

celles-ci, parfois aux thèses critiques de valeur par les auteurs. Dans le domaine de 

l'historiographie, mais aussi dans la vision matérialiste, il y a un regard critique sur la société 

juridique romaine, du moyen-âge, et à l´histoire moderne. En ce qui concerne le domaine 

théorique de rapprochement entre le marxisme, le droit, et à l´État, les références les plus 

rigoureuses de ce travail, ont été dans les recherches, ainsi que dans les pensées de certains 

auteurs contemporains primordiaux: Pachukanis, dans la Théorie Générale de droit et du 

marxisme; Bernard Edelman, dans le Droit capté par la photographie: éléments pour une 

théorie marxiste de droit; Friedrich Engels et Karl Kautsky, dans le Socialisme Juridique; 

Henrique da Silva Seixas Meireles, dans Marx et le Droit Civil (pour la critique de l´histoire 

du paradigme civil); Alysson Leandro Mascaro, dans État et forme politique; Joachim Hirsch, 

dans la Théorie matérialiste de l´État: processus de transformation du système capitaliste de 

l´État; Celso Naoto Kashiura Júnior, dans la Critique de l´égalité Juridique: contribution à la 

pensée Juridique Marxiste et Sujet du droit et du capitalisme; Camilo Onoda Luiz Caldas, 

dans la La théorie de dérivation de l état de droit et Marcio Bilharinho Naves, dans ses plus 

diverses profondes études sur le Marxisme Juridique. Il est impossible de nier la référence au 

marxisme juridique pour ce qui est de la procédure du cadre juridique et du Capitalisme, 

sachant toutefois, que le retour à l´écriture de Marx, est indiscutable pour le rapprochement du 



Locus Juridique dans la société contemporaine. En ce qui concerne la théorie générale du 

processus, les textes utilisés ici, sont les plus classiques, ayant pour objectif, d´accompagner 

la critique et élaborer des alliances possibles avec les lecteurs du Droit et de l´État, conduisant 

ainsi à une probable théorie matérialiste du droit processuel. Dans ce sens, les auteurs comme 

Bernhar Windscheid, Devis Echandía, Eduardo Couture, Enrico Tullio Liebman, Francesco 

Carnelutti, Giuseppe Chiovenda, Nicola Picardi, Oskar von Bülow et Theodor Muther et, au 

Brésil, Cândido Rangel Dinamarco et Ovídio Baptista, entre autres d´éminents procéduriers, 

servant d´outils pour la proposition de critique méthodologique à la pensée du cadre juridique 

moderne, pour laquelle, de nombreuses personnes en sont adeptes. Par contre, il est évident 

que cette thèse s'est appuyée, non seulement sur la façon d´ établir une large relation entre la 

procédure marchande, la procédure juridique, la procédure politique d´État, mais aussi, la 

procédure du cadre juridique, et bien plus que cela, principalement divulguer pour définir, 

dans une société contemporaine, au travers d´une optique matérialiste, l´importance, le rôle, et 

la bonne place du droit procédural. 

 

Mots Clés: Capitalisme. Droit procédural. Procédure juridique. Procédure du cadre juridique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Obiettivo della tesi è dimostrare un imprescindibile collegamento tra la forma-merce – 

inerente al modo di produzione capitalista – e la forma del diritto processuale, comprendendo 

la forma politico-statale come mediatrice strutturale nella dinamica della valorizzazione del 

valore e delle formazioni sociali nelle società capitaliste. Si parte da un’ iniziale 

comprensione materialista del diritto e della società. A partire dalle relazioni che il modo di 

produzione capitalista origina si cerca di scoprire la peculiarità della forma giuridico-

processuale come terza forma, non trascurabile nella dinamica del capitale, e associata alla 

forma-merce, alla forma politico-statale e alla soggettività giuridica. La forma diritto equivale 

alla forma merce ed entrambe sono sovrapposte nella forma Stato. In quale spectrum di questa 

dinamica la forma giuridico-processuale sarà collocata e quale la sua importanza teorica e 

pratica nei confronti del dominio della soggettività giuridica e dello Stato, in una chiave di 

lettura materialista, sarà esattamente l’oggetto centrale della tesi. Come ogni tesi accademica 

o lavoro scientifico, la presente enunciazione non parte da un vuoto teorico. Nel campo della 

filosofia le premesse teoriche sono il materialismo storico e dialettico e, con essi, in qualche 

misura, le tesi degli autori della critica del valore. Nella storiografia, sempre dall’ottica 

materialista, è in atto un esame critico nei confronti della società giuridica romana, del 

Medioevo e della modernità. Per il campo teorico dell’associazione tra marxismo, diritto e 

Stato, i riferimenti più contundenti di questo lavoro sono gli studi e il pensiero di alcuni autori 

contemporanei imprescindibili: Pachukanis, in “La teoria generale del diritto e il marxismo”; 

Bernard Edelman, in “O Direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista 

do Direito”; Friedrich Engels e Karl Kautsky, in “Il socialismo giuridico”; Henrique da Silva 

Seixas Meireles, in “Marx e o Direito Civil (para a crítica histórica do paradigma 

civilístico)”; Alysson Leandro Mascaro, in “Estado e forma política”; Joachim Hirsch, in 

“Teoria materialista do Estado: Processos de transformação do sistema capitalista de 

Estado”; Celso Naoto Kashiura Júnior, in “Crítica da Igualdade Jurídica: Contribuição ao 

Pensamento Jurídico Marxista” e “Sujeito de Direito de Capitalismo” e Marcio Bilharinho 

Naves, nei suoi più diversi e approfonditi studi sul marxismo giuridico. In “Forma Jurídico-

Processual e Capitalismo” impossibile sfuggire a tali referenze del marxismo giuridico, 

sapendo anticipatamente che il ritorno agli scritti di Marx è indeclinabile ai fini della verifica 

del locus del giuridico nella società contemporanea. Per la teoria generale del processo, i testi 

qui utilizzati sono i più classici e hanno lo scopo di sostenere la critica e l’elaborazione di 

possibili collegamenti con le letture del diritto e dello Stato, ai fini di impostare una teoria 



materialista fattibile del diritto processuale. In questo senso, autori come Bernhar Windscheid, 

Devis Echandía, Eduardo Couture, Enrico Tullio Liebman, Francesco Carnelutti, Giuseppe 

Chiovenda, Nicola Picardi, Oskar von Bülow e Theodor Muther e, in Brasile, Cândido Rangel 

Dinamarco e Ovídio Baptista, tra altri insigni proceduralisti, servono da apparato per la 

proposta di critica metodologica al pensiero giuridico-processuale moderno, del quale molti di 

loro sono adepti. Detto questo, è indubbio che, oltre ad approfondire un’ampia relazione tra la 

forma merce, la forma giuridica, la forma politico-statale e la forma giuridico-processuale, si 

è trattato principalmente di definire, attraverso un’ottica materialista, il significato, ruolo e 

dovuto luogo del diritto processuale nella società contemporanea. 

 

Parole chiave: Capitalismo. Diritto processuale. Forma giuridica. Forma merce. Forma 

giuridico-processuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La tesis tiene por objetivo demostrar una imprescindible conexión entre la forma mercancía – 

inherente al modo de producción capitalista – y la forma del derecho procesal, pasando la 

forma política estatal como intermediaria estructural en la dinámica de la valorización del 

valor y de las formaciones sociales en las sociedades capitalistas. Se parte de una inicial 

comprensión materialista del derecho y de la sociedad. A partir de las relaciones que el modo 

de producción capitalista engendra, se busca desvelar la especificidad de la forma jurídico 

procesal como tercera forma indispensable para la dinámica del capital, ya que está sometida 

a la forma mercancía, a la forma política estatal y a la subjetividad jurídica. La forma derecho 

equivale a la forma mercadoría y ambas están imbricadas en la forma Estado. En qué 

spectrum de esa dinámica estará situada la forma jurídico procesal y cuál es su importancia 

teórica y práctica ante los dominios de la subjetividad jurídica y del Estado en una clave de 

lectura materialista, será precisamente el objeto nuclear de la tesis. Como toda tesis académica 

o trabajo científico, la presente proposición también no parte de un vacío teórico. En el campo 

de la filosofía, las premisas teóricas son el materialismo histórico y dialéctico y, con estos, en 

alguna medida, las tesis de los autores de la crítica del valor. En la historiografía, igualmente 

por la óptica materialista, hay una mirada crítica sobre la sociedad romana, la Edad Media y la 

modernidad. Para el campo teórico de convergencia entre marxismo, derecho y Estado, las 

referencias más contundentes de este trabajo están en los estudios y pensamientos de algunos 

autores contemporáneos imprescindibles: Pachukanis, en Teoría General del Derecho y el 

Marxismo; Bernard Edelman, en El Derecho captado por la fotografía: elementos para una 

teoría marxista del Derecho; Friedrich Engels y Karl Kautsky, en El Socialismo Jurídico; 

Henrique da Silva Seixas Meireles, en Marx y el Derecho Civil (para la crítica histórica del 

paradigma civilístico); Alysson Leandro Mascaro, en Estado y forma política; Joachim 

Hirsch, en Teoría materialista del Estado: procesos de transformación del sistema estatal 

capitalista; Celso Naoto Kashiura Júnior, en Crítica de la Igualdad Jurídica: Contribución al 

Pensamiento Jurídico y Sujeto de Derecho y Capitalismo; Camilo Onoda Luiz Caldas, en La 

teoría de la derivación estatal y del derecho; y Márcio Bilharinho Naves, en sus diversos 

estudios profundados sobre el marxismo jurídico. En Forma Jurídico Procesal y Capitalismo, 

imposible huir de eses referenciales del marxismo jurídico, sabiéndose de antemano que el 

retorno a los escritos de Marx es indeclinable para la colación del locus del jurídico en la 

sociedad contemporánea. Para la teoría general del proceso, los textos utilizados aquí son los 

más clásicos y objetivan subsidiar la crítica y la elaboración de posibles conjugaciones con las 



lecturas marxistas del derecho y del Estado, formateando una factible teoría materialista del 

derecho procesal. En ese sentido, autores como Bernhar Windscheid, Devis Echandía, 

Eduardo Couture, Enrico Tullio Liebman, Francesco Carnelutti, Giuseppe Chiovenda, Nicola 

Picardi, Oskar von Bülow y Theodor Muther y, en Brasil, Cândido Rangel Dinamarco y 

Ovídio Baptista, entre otros insignes procesalistas, sirven de sustentación para la propuesta de 

crítica metodológica al pensamiento jurídico procesal moderno, del cual muchos de ellos son 

adeptos. Habiendo dicho eso, en esta tesis se escudriñó no solo establecer la amplia relación 

entre la forma mercancía, la forma jurídica, la forma política estatal y la forma jurídico 

procesal, sin embargo, más que eso, se trató primordialmente de verter por definir, en la 

sociedad contemporánea, por una óptica materialista, el significado, papel y debido local del 

derecho procesal. 

 

Palavras clave: Capitalismo. Derecho procesal. Forma jurídica. Forma mercancía.          

Forma jurídico procesal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1     INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 19 

2     AS FORMAS SOCIAIS E O DIREITO ........................................................................ 26 

2.1  A QUESTÃO DAS FORMAS SOCIAIS E DO DIREITO .............................................. 26 

2.2  FORMA JURÍDICA E FORMA MERCADORIA ........................................................... 29 

2.3  FORMA POLÍTICA ESTATAL E FORMA MERCADORIA ........................................ 34 

2.4  FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL ............................................................................... 39 

2.5  POR UMA TEORIA DA FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL NA IMBRICAÇÃO 

COM A FORMA JURÍDICA, A FORMA POLÍTICA ESTATAL E A FORMA 

MERCADORIA ................................................................................................................ 44 

3     TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL MATERIALISTA I: A 

RELEVÂNCIA DO ASPECTO ECONÔMICO .......................................................... 49 

3.1  A “INVENÇÃO” DO DIREITO E DOS SEUS ASPECTOS PROCESSUAIS EM    

ROMA ............................................................................................................................... 49 

3.2  O MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL E AS FORMAS SOCIAIS  PRÉ-JURÍDICO-

PROCESSUAIS ................................................................................................................ 61 

3.3  O ABSOLUTISMO, O ESTADO E AS FORMAS SOCIAIS NÃO                   

JURÍDICO-PROCESSUAIS ............................................................................................. 64 

3.4  A MODERNIDADE CAPITALISTA E O DIREITO ...................................................... 69 

4     TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL MATERIALISTA II: DO 

ASPECTO ECONÔMICO À RELEVÂNCIA DO ASPECTO JURÍDICO .............. 73 

4.1  A ESPECIFICIDADE DO DIREITO PROCESSUAL NO ESTADO MODERNO ........ 73 

4.2  UMA PERSPECTIVAÇÃO HISTÓRICO-MATERIALISTA DA FORMA JURÍDICO-

PROCESSUAL NA PASSAGEM DA IDADE MODERNA PARA A 

CONTEMPORÂNEA E NA IDADE CONTEMPORÂNEA ........................................... 84 



4.3  DA NÃO UNIVERSALIDADE DO “LITÍGIO” PRÉ-CAPITALISTA À SUA 

UNIVERSALIDADE NO DIREITO PROCESSUAL ...................................................... 94 

4.4  DIREITO, JURISDIÇÃO E FORMA POLÍTICA ESTATAL ......................................... 96 

4.5  FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL E PROCESSO .................................................... 102 

4.6  FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL E DIREITO DE AÇÃO ...................................... 108 

5     TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL MATERIALISTA III: A 

FORMAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL NO CAPITALISMO ......... 116 

5.1  AS PROVAS NA IDADE MÉDIA COMO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DO 

DIREITO PROCESSUAL PENAL ................................................................................. 116 

5.2  A INSTITUIÇÃO DO PROCESSO PENAL COMO ESPECIFICIDADE JURÍDICA DO 

CAPITALISMO .............................................................................................................. 120 

5.3  A PENA COMO ESPECIFICIDADE DO DIREITO PENAL NA SUA RELAÇÃO 

INTRÍNSECA COM A FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL NO CAPITALISMO ... 124 

5.4  PARA UMA HISTÓRIA MATERIALISTA DO PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO E 

DO PROCESSO PENAL INQUISITIVO COMO EXPLICAÇÃO DA MODERNIDADE 

DA FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL ...................................................................... 129 

6     TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL MATERIALISTA IV: OUTRAS 

E CONTÍNUAS PERSPECTIVAÇÕES DA RELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL 

E CAPITALISMO ......................................................................................................... 135 

6.1  O SUJEITO DE DIREITO E AS PARTES PROCESSUAIS AUTOR E RÉU COMO 

EXPRESSÃO DA FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL: ENTRE A SUBJETIVIDADE 

JURÍDICA, A PROPRIEDADE PRIVADA E O CONTRATO .................................... 135 

6.2  A SEPARAÇÃO DO DIREITO MATERIAL E DO DIREITO PROCESSUAL COMO 

ESPECIFICIDADE JURÍDICA DO CAPITALISMO ................................................... 141 



6.3 A ESPECIFICIDADE DA FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL FRENTE AOS 

OUTROS DOMÍNIOS DO DIREITO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 144 

6.4  O “JUIZ MODERNO” NO NEXO COM A FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL ...... 147 

6.5  O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E A 

FORMA MERCADORIA ............................................................................................... 151 

6.6  DIREITO PROCESSUAL E IDEOLOGIA .................................................................... 155 

7    CONCLUSÃO ................................................................................................................. 160 

      REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O direito processual pode ser conceituado e delimitado no seu desenvolvimento 

histórico pelos próprios paradigmas jurídicos que a modernidade e, em especial, a Idade 

Contemporânea traçaram, em um tipo de leitura que se pode dizer interna, em uma espécie de 

história do direito processual intrínseca à história do próprio direito, das instituições jurídico-

processuais: uma história da norma e da ciência processual reduzida à história do direito e da 

ciência do direito, ainda em um tipo de historicismo vazio, preso tão somente ao objeto 

estudado, sem compromisso com a totalidade estruturada da sociedade capitalista.  

Essa chave de leitura estaria restrita a um arquétipo de normativismo historicista, 

ainda que arraigada de teorias sociais ou filosóficas, as quais teriam por finalidade 

resplandecer muito mais a história do dogmatismo jurídico do que agremiar as perspectivas 

históricas críticas, em especial, as do materialismo histórico, na compreensão totalizante do 

direito processual. É como se os paradigmas jurídicos do início da modernidade e da Idade 

Contemporânea se reduzissem aos paradigmas políticos, sociais e jurídicos da própria 

modernidade, em uma espécie de autopoiese do tempo presente, o que levaria, em ultima 

ratio, a uma concepção mesmo normativista do Direito e do Direito Processual
1
. 

Uma compreensão do direito processual diferente desse modo de fazer história do 

direito é dada quando se compreende o direito processual como engrenagem de um todo 

histórico marcado pelas mudanças dos modos de produção, em especial da passagem do modo 

de produção feudal para o modo de produção capitalista. Não se deve esquecer que nem o 

direito nem a religião têm história própria, conforme já havia anotado Marx em A Ideologia 

Alemã
2
.   

 A importância do estudo da forma jurídico-processual – que neste momento vem em 

complemento à literatura nacional crítica sobre a forma jurídica
3
 – se revela no fato de o 

                                                 
1
 Para a presente crítica, a concepção normativista do Direito, no sentido que se pretendeu referir acima, podem-

se emprestar aqui, em analogia, as críticas de Márcio Bilharinho Naves, em estudo sobre Pachukanis, ao 

registrar as dificuldades enfrentadas pelos teóricos do direito em relação às concepções do direito de natureza 

psicológica ou sociológica: “A principal dificuldade desse tipo de teoria está em formular um conceito de 

direito como regulamentação autoritária externa, que pode ser aplicada a todas as épocas da história e a todos 

os modos de organização da sociedade, ao invés de procurar identificar os conceitos mais ‘acabados’ do direito 

e de relacioná-los a determinada época histórica”. NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo 

sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 46. 
2
 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007. 

3
 Nesta tese, todas as vezes que se utilizar a expressão forma jurídica, estar-se-á a fazer referência aos direitos 

não processuais, tais como, ad exemplum, a subjetividade jurídica, o direito subjetivo, a liberdade, a igualdade, 

o trabalho, o contrato, a propriedade, a posse. Por outro lado, a expressão forma jurídico-processual diz 

respeito à forma jurídica que o “direito processual” assume mais precisamente na Idade Contemporânea. Sabe-
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direito processual constituir-se, par excellence, na forma técnica-estrutural-institucional-

jurídica de realização do direito material, da forma jurídica substantiva
4
. O direito processual 

é, em ultima ratio, uma das mais bem-acabadas expressões teórico-jurídicas e práticas da 

própria forma jurídica, essa mesma que é estabelecida em inevitáveis imbricações com a 

circulação de mercadorias na sociedade capitalista. 

De acordo com as modificações das condições socioeconômicas, o direito processual 

somente tornou-se possível porque – ainda que por meio de quantificações e qualificações 

diferentes – se derivou da forma mercadoria. Entretanto, foi no vínculo assentado com a 

forma jurídica (da subjetividade jurídica) e com a forma política estatal – todas derivadas da 

forma mercadoria – que o direito processual se firmou como terceira forma jurídica apta a 

cometer a subjetividade jurídica nas diversas implicações sociais do ordenamento jurídico.  

A subjetividade jurídica, o Estado e o direito processual equivalem à forma 

mercadoria, observando-se, no entanto, que, na trilogia das formas, as três primeiras formas se 

entalham mutuamente. Assim, o direito processual se realizará, igualmente, quando as 

técnicas processuais estiverem subsumidas pelas formas da subjetividade jurídica e pela forma 

política estatal, sem que essa subsunção signifique simplesmente a criação da forma jurídico-

processual.   

É por todas essas razões expostas que o presente estudo do direito processual não se 

revelará em um problema normativo ou dogmático. A tese se relaciona às reais possibilidades 

científicas de revelar (descobrir) as imbricações entre as relações de produção do modo de 

produção capitalista e a forma jurídico-processual, aproximando-a de tantos outros temas 

caros aos jusmarxistas, como a subjetividade jurídica na expressão do sujeito de direito, a 

igualdade e a liberdade jurídica ou o Estado tal qual forma política estatal.  

As técnicas do direto processual só podem ser bem compreendidas, na sua inteireza de 

significações, enquanto forma jurídico-processual expressão das relações sociais capitalistas. 

Por derradeiro, é a questão da forma jurídica ainda a tônica da problemática de qualquer ramo 

do direito e, ao meu modo de ver (respaldado na teoria), isso aparece, com grande 

especificidade, identicamente, ao direito processual: 

 

Por um lado, porque a crítica pachukaniana do direito, ao se fundar no 

método que Marx desenvolve em ‘O capital’, permite superar – no interior 

                                                                                                                                                         
se que essa distinção entre a forma jurídica e a forma jurídico-processual, em princípio, pode até parecer 

arbitrária, mas, em essência, ela é, precisamente, o objeto da presente tese. 
4
 As expressões forma jurídica, forma jurídica material, forma jurídica substantiva, direito material, direito 

substantivo ou direito substancial se equivalem como expressões que denominam exatamente o direito não 

processual. 
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do marxismo – as representações vulgares que apresentam o direito como 

um ‘instrumento’ de classe, privilegiando o conteúdo normativo em vez de 

atender à exigência metodológica de Marx e dar conta das razões por que 

uma certa relação social adquire, sob determinadas condições – e não 

outras –, precisamente uma forma jurídica
5
. 

 

Comprovar e demonstrar a especificidade do direito processual como forma jurídico-

processual imbricada à forma jurídica, à forma política estatal e à forma mercadoria é, 

precisamente, o objeto desta tese, propondo-se, inclusive, a preencher uma lacuna teórica, 

existente tanto no jusmarxismo quanto na processualística.  

Não por acaso, no prefácio da segunda edição de A teoria Geral do Direito e o 

Marxismo, Evgeni Pachukanis
6
 já acusava a falta dos estudos marxistas no campo do direito 

processual. Esse fato, na atualidade, ainda se revela como uma verdade pela constatada 

ausência das pesquisas críticas materialistas em direito processual. Essa falta abre, assim, 

diversas possibilidades para a exploração de “uma teoria materialista” do direito processual, 

talvez, com vigor, pelo menos semelhante, por exemplo, aos estudos que foram desenvolvidos 

para uma teoria materialista do Estado
7
.  

Pachukanis reforça essa diminuta presença do jusmarxismo no direito processual ao 

lembrar que, assim como nessa subárea, outros domínios foram pouco trabalhados pela crítica 

marxista da teoria geral do direito, acusando referida ausência, destarte, por exemplo, no 

direito internacional e no direito penal:  

 

[...] a crítica marxista da teoria geral do direito ainda está no início. Por 

isso, qualquer conclusão definitiva será precipitada; é preciso, pois, um 

profundo estudo de cada ramo da ciência do direito. Ora, neste campo há 

ainda muito o que fazer. Basta dizer que a crítica marxista ainda não 

abordou de nenhum modo, domínios tais como, por exemplo, o direito 

internacional. O mesmo se observa com relação à área dos processos e 

também, se bem que em menor grau, com a do direito penal
8
. 

 

                                                 
5
 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 

20. 
6
 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. 

7
 Sobre a questão do materialismo e do Estado, um dos estudos de grande prestígio nos tempos contemporâneos 

é Teoria Materialista do Estado: Processos de transformação do sistema capitalista de Estado, de Joachim 

Hirsch. Igualmente, compõem a plêiade de autores do debate da derivação do Estado, só para citar alguns: 

Rudolf Wolfgan Müller, Christel NeusüB, Elmar Altvater, Claudia von Braunmühl, Heide Gerstenberger, 

Sybille von Flatow, Has Kastendiek, John Holloway, Sol Picciotto e Bob Jessop, entre outros pensadores 

(CALDAS, Camilo Onoda Luiz. A teoria da derivação do Estado e do direito. São Paulo: Outras Expressões, 

2015. p. 31-37). No Brasil, dois estudos são de reconhecida importância acerca da relação entre marxismo e 

Estado na linha derivacionista. São eles: A teoria da derivação do Estado e do direito, de Camilo Onoda Luiz 

Caldas, e Estado e forma política, de Alysson Leandro Mascaro.   
8
 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 1-2. 



22 

 

Em outras palavras, falta à teoria marxista do direito empenhar-se em desvelar as 

entranhas do direito processual moderno, ao aclarar a sua especificidade capitalista, a sua 

exata dimensão na sociedade da valorização do valor.  

A crítica marxista do direito já tratou de outras áreas do direito e, principalmente, com 

maior rigor e extensão, da teoria geral do direito e do Estado. Parte da carência de estudos da 

crítica marxista do direito, retratada por Pachukanis, no tocante ao direito internacional e ao 

direito penal, foi sugestivamente suprida desde a segunda metade do século XX até a 

atualidade
9
.  

A carência do trato da crítica marxista do direito em relação aos domínios do direito 

que deve ser mais sentida, realmente, é a do direito processual, isto, inclusive, tendo em vista 

a grande importância que essa subárea do direito exerce no interior do ordenamento jurídico. 

Nessa quadra, portanto, importa outra abordagem ao direito processual, que não seja somente 

histórica, sem revelar a supremacia da forma mercadoria como elemento imbricado ao direito 

e, por consequência, também ao direito processual.  

No geral, em termos de história do direito processual, o que foi produzido até o 

momento não gozou – pelo menos no aspecto crítico – do rigor de confrontar-se com os 

modos de produção materiais do homem ou mesmo as fases do capitalismo. 

Mas dizer isso não é dizer tudo. Faz-se necessário, na teoria geral do processo e nos 

principais domínios do direito processual – processo civil e processo penal –, entender 

justamente por que Pachukanis afirmou: “Não só indiquei que a gênese da forma jurídica está 

por se encontrar nas relações de troca, como também mencionei qual o momento que, na 

minha opinião, representa a realização completa da forma jurídica: o tribunal e o processo”
10

. 

  A relevância epistemológica do tema soa evidente pela abordagem inovadora de 

crítica e desmistificação dos principais institutos processuais da modernidade jurídica. Trata-

se de uma contribuição crítica e diferenciada para a teoria geral do processo. 

                                                 
9
 A crítica marxista do direito penal foi brilhantemente conduzida por Dario Melosi em diversos escritos. No 

Brasil, alguns trabalhos acadêmicos retratam essa crítica, como, por exemplo, Disciplina, Direito e 

Subjetivação: uma análise de punição e estrutura social, vigiar e punir e cárcere e fábrica, de Giselle 

Sakamoto. Para a crítica marxista do direito internacional o trabalho mais específico é Between Equal Rights: a 

Marxist Theory of International Law, de China Miéville. No Brasil, relevante é o recente trabalho de Júlio da 

Silveira Moreira, intitulado Direito Internacional: para uma crítica marxista, editado pela Alfa Omega em 

2011. Ao sair da subárea do direito penal e do direito internacional, outro específico domínio do direito 

associado ao direito internacional e ao direito constitucional, tratado pela teoria crítica marxista do direito, foi a 

subárea dos direitos humanos. No Brasil, o recente trabalho que trata dos direitos humanos em Marx é de José 

Damião de Lima Trindade, denominado Os Direitos Humanos na Perspectiva de Marx e Engels: Emancipação 

política e emancipação humana, editado pela Alfa Omega em 2011. 
10

 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 8. 
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A abordagem historicista do processo, utilizando-se do aparato conceitual da tradição 

jusmarxista (a “teoria materialista do Estado” e a “teoria materialista do direito”), tem reais 

implicações com o direito processual doutrinariamente colocado: “O Estado não é um 

instrumento neutro que se encontra fora da economia, mas está diretamente ligado às relações 

de produção capitalistas, das quais é parte”
11

 e o direito se estabelece por uma relação de 

determinação de suas formas pelas formas da economia mercantil
12

. 

A problemática do direito processual como realizador do direito material, substantivo, 

e as forças produtivas ou políticas, institucionais e sociais que estão por trás dessa sistemática 

estrutural da ciência do direito revelam não só a tecnicidade do processo, mas a sua inserção 

na forma jurídica equivalente à forma mercadoria.  

Os parágrafos introdutórios anteriores já revelam que o objeto desta tese não é a 

demonstração da especificidade da forma jurídico-processual, no capitalismo, pela 

particularização do direito processual face ao tipo de direito material: penal, civil ou 

trabalhista. Trata-se de outra especificidade de que se está a falar: a especificidade da forma 

jurídico-processual como tertium genus interligada à forma jurídica do direito material e da 

subjetividade jurídica e à forma política estatal. 

Dito isso, a compreensão da forma jurídico-processual não se engendra, no 

capitalismo, senão ela mesma constituindo-se em uma totalidade, sendo, assim, a sua 

singularidade divisional, representada pelas categorias do processo civil, do processo penal ou 

do processo trabalhista, muito mais distinção constituinte ligada à história recente da 

mercadoria do que necessidade de estabelecer, racionalmente, técnicas processuais distintas 

em razão dos direitos materiais correlatos.  

Se o direito penal, civil ou trabalhista requer uma forma jurídico-processual 

particularizada, isso se deve menos à razão dogmática e mais às especificidades que a forma 

mercadoria engendra: pena correspondente ao crime, bem como a manutenção da 

sociabilidade do trabalho, propriedade privada equivalente ao modo de produção capitalista e 

trabalho assalariado correspondente à obtenção da mais-valia, por exemplo.  

Precisamente por isso o presente estudo importar-se-á, em maior medida, com a teoria 

geral do processo do que propriamente com as subáreas específicas do direito processual, 

                                                 
11

 HIRSCH, Joachim. Teoria Materialista do Estado: processos de transformação do sistema capitalista de 

Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010. p. 32. 
12

 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 

53. 
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ainda que, em alguns momentos, sejam utilizadas exemplificações atinentes ao direito 

processual civil e ao direito processual penal. 

Grosso modo, o caminho que a tese percorre, traçando o entendimento materialista do 

direito processual, passa, inicialmente, por uma “teoria geral” das formas jurídica, política 

estatal e jurídico-processual, ao teorizar, por sua vez, o local desta última em relação às 

primeiras, em uma espécie mesmo de “constituição teórica” da forma jurídico-processual.   

Após determinar-se uma ampla associação entre a mercadoria, a forma jurídica, a 

forma política estatal e a forma jurídico-processual, já, ao partir para o campo da teoria geral 

do processo, igualmente, trabalhar-se-á por uma particular teoria materialista do direito 

processual, ao estabelecer-se, por exemplo, a forma jurídico-processual do direito processual 

civil e do direito processual penal. 

Antes, porém, importa discorrer sobre a concepção jurídica romana e medieval, ao 

apontar quão referidas sociedades estruturalmente eram pouco dependentes de uma esfera 

jurídica e muito mais sujeitas a determinações políticas, morais, religiosas e até atinentes à 

força coercitiva bruta. Ao tratar da falta do predomínio do elemento jurídico em referidas 

sociedades, algumas exemplificações serão oferecidas pelo plaino do direito processual. 

Não se esgotarão as exemplificações e concepções que demonstram o predomínio de 

esferas sociais não jurídicas em Roma Antiga. As abordagens teóricas demonstrativas da não 

estruturação jurígena do processo, nas sociedades pré-capitalistas, são elucidativas tão 

somente da tese ora defendida. 

Neste momento da tese, o aspecto institucional e social da história do modo de 

produção deixará claramente assentado o não predomínio do elemento jurídico. Na baixa 

Idade Média, existiu pouca unificação política e os feudos representavam a estrutura 

iminentemente agrária do modo de produção da época. Na baixa Idade Média, o absolutismo 

transbordava-se em uma vazão de poder iminentemente político, sem o respaldo indispensável 

do jurídico e, ainda, em uma economia não predominantemente capitalista.  

 Com a modernidade, já na Idade Contemporânea, na sociedade das mercadorias, a 

subjetividade jurídica surge como um equivalente à forma mercadoria e, com isso, nesse 

momento, o direito subjetivo, para convalidar-se, passa a requisitar concomitantemente outro 

direito, a ele instrumental, em sua consumação, que é o direito processual (a forma jurídico-

processual), o qual, apesar de ser instrumental à subjetividade jurídica, afirma-se estrutural ao 

modo de produção capitalista. Toda essa trama interna ao modo de produção capitalista se dá, 

indispensavelmente, nos limites da forma política estatal, a qual, da mesma maneira, se 

institui em forma derivada da forma mercadoria.   
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Neste momento a tese busca, exatamente, especificar com maiores minúcias a forma 

jurídico-processual e, para tanto, apontar não só o surgimento e singularidade da forma 

jurídico-processual, mas, igualmente, a cronologia histórica do direito processual na 

modernidade pela ótica materialista. Em seguida ao maior detalhamento da forma jurídico-

processual – com a sua significação histórica, ao situar o direito processual entre a Idade 

Moderna e a Contemporânea – o mote nuclear de sua especificidade desce a trilogia 

dogmática de sua constituição, rasgando as entranhas teóricas e históricas da jurisdição, do 

processo e da ação, ao estremar a precisa união de suas teorias com o momento da abstração 

do trabalho, da obtenção da mais-valia, ou seja, da valorização do valor. 

O capítulo quarto, por seu turno, procurará desvendar outro domínio do direito 

processual, que não mais somente a teoria geral do direito processual ou o direito processual 

civil. Nesse capítulo, discorrer-se-á sobre a especificidade do direito processual penal. 

Talqualmente os outros domínios do direito processual, o direito processual penal deriva das 

relações de produção capitalistas, daí, por exemplo, o porquê de, neste momento da tese, 

novamente, proceder-se à digressão ao modo de produção pré-capitalista. Impossível seria 

formatar a singularidade do direito processual penal sem, contudo, regredir à problemática das 

provas na Idade Média, da pena na passagem do modo de produção feudal ao modo de 

produção capitalista ou mesmo das tipologias históricas processo penal acusatório e processo 

penal inquisitivo.  

Em sequência, o último capítulo, em uma espécie de gangorra teorética da tese, retorna 

a outras temáticas da forma jurídico-processual, de cunhagem dogmática. Sujeito de direito, 

partes processuais, o papel do juiz, devido processo legal, contraditório e ampla defesa são 

exemplos de tratamentos que ressaltam da equivalência da forma jurídico-processual à forma 

mercadoria. Esse último capítulo do trabalho é como se fosse um capítulo síntese. Ao mesmo 

tempo que significa o fechamento do que foi proposto até então, exprime singularidades do 

direito processual em épocas contemporâneas, que podem ser tratadas na junção à forma 

mercadoria. 

Desta feita, tal capítulo tem o condão de referir-se tanto às partes processuais, autor e 

réu, ao papel do juiz, ao contraditório e à ampla defesa, quanto arrematar a separação do 

direito material do direito processual como especificidade jurídica do capitalismo e tratar da 

singularidade da forma jurídico-processual frente aos outros ramos do direito, ou mesmo 

situar a associação entre direito processual e ideologia.   
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2 AS FORMAS SOCIAIS E O DIREITO 

 

2.1 A QUESTÃO DAS FORMAS SOCIAIS E DO DIREITO 

 

Existiram autores no campo jurídico que levantaram a bandeira de que , para a 

crítica do marxismo jurídico ao tempo presente, haveria a necessidade de estabelecer 

a relação entre forma jurídica e história
13

. Pachukanis mesmo já havia compreendido 

que “[...] a evolução histórica não implica apenas uma mudança no conteúdo das 

normas jurídicas e uma modificação das instituições jurídicas, mas também um 

desenvolvimento da forma jurídica enquanto tal”
14

.   

No direito, muito mais do que somente uma questão jurídica – no sentido 

estritamente normativo – outros autores, ainda pela verve pachukaniana, lembraram 

que o problema da constituição das formas se coloca igualmente como um problema 

de constituição das formas sociais decorrentes das trocas concretas, materiais, 

históricas
15

, e não de possíveis e isoladas abstrações do pensamento
16

, estando, por 

isso, as próprias conceituações elaboradas pelas formas da consciência, em última 

análise, ligadas ao fator concreto difusão da forma mercadoria
17

; sendo, portanto, as 

relações sociais de troca de mercadorias aquelas que estabelecem a “ [...] própria 

                                                 
13

 “A consecução desse objetivo – deste projeto crítico – passa, no fundo, pela instauração de uma teoria 

marxista do direito, que partindo, metodologicamente, da crítica do Presente estabeleça, ao mesmo tempo, em 

geral uma relação correta entre forma jurídica e história”. MEIRELES, Henrique da Silva Seixas. Marx e o 

Direito Civil: para a crítica histórica do paradigma civilístico. Coimbra: Coimbra, 1990. p. 13-14. 
14

 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 38. 
15

 As trocas concretas, materiais e históricas não deixam de se conformar como relações sociais. “Dentro dessa 

visão, as relações sociais de produção da vida material da sociedade, caracterizadas num determinado período 

de desenvolvimento histórico – relações entre patrícios e plebeus, senhores e escravos, nobres feudais e servos 

da gleba, capitalistas e proletários – e segundo um certo grau de avanço das forças produtivas correspondentes 

– produção rural primária, artesanal, manufatureira, industrial, automatizada, cibernética –, constituem o 

núcleo estrutural básico do sistema geral de relações sociais”. ALVES, Alaôr Caffé. Estado e Ideologia: 

aparência e realidade. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 94.  
16

 “O processo de constituição das formas, no entanto, é necessariamente social, histórico e relacional. É por 

meio de interações sociais que elas mesmas se formalizam. São as trocas concretas que ensejam a sua 

consolidação em formas sociais correspondentes. Com isso, quer-se dizer que as formas sociais não são 

preexistentes a quaisquer relações, como se fossem categorias do pensamento. Os mecanismos sociais que 

operam às costas da consciência dos indivíduos são também resultantes de relações concretas dos próprios 

indivíduos, grupos e classes. As formas são imanentes às relações sociais. E às diferentes interações sociais 

correspondem também formas sociais específicas, mutáveis historicamente”. MASCARO, Alysson Leandro. 

Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 21-22.  
17

 “Se o desenvolvimento económico do valor durante a Antiguidade permaneceu fraco, as formas de 

consciência correspondentes, pelo contrário, tiveram um grande incremento, de tal modo que em alguns casos, 

sobretudo em filosofia, encontraram formulações que permaneceram válidas até aos nossos dias: conceitos 

como os de forma, substância, acidente, matéria, conceito, universal e particular estão ligados ao 

desenvolvimento e à difusão da forma mercadoria”. JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma 

nova crítica do valor. 2. ed. Lisboa: Antígona, 2013. p. 186. 
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forma do direito”, residindo, desta feita, a explicação do direito, em sua forma e “não 

no conteúdo de suas relações ou de suas disposições”
18

. 

Assim, o problema das formas, a par de constituir-se igualmente em uma 

questão colocada pela filosofia antiga como tema ligado às ciências naturais
19

 ou 

etimologicamente ao conceito filosófico de ideia
20

, na filosofia moderna, em alguns 

pensadores, irrompe no plaino da “totalidade das determinações”
21

.  

Para a filosofia materialista, as diversas especificidades da sociabilidade 

capitalista
22

 convergem, dessa maneira, ao tema da forma, não sendo diferente com o 

direito que é “plenamente determinado nas relações sociais”
23

.  

É o problema da forma ou das diversas formas sociais tema ainda mais 

intrínseco à sociabilidade capitalista, a qual cria formas de características abstratas 

ligadas à circulação universal da mercadoria. “Os institutos sociais e políticos do 

capitalismo são criados ou transmudados num processo de convergência à forma”
24

. 

Precisamente, tendo em vista isso, o direito aparece como forma estrutural do 

capitalismo, não se entocando no campo abstrato do pensamento
25

. O direito 

representa a forma da sociabilidade capitalista, pois se apresenta como um universal, 

                                                 
18

 Nesse sentido, para Kashiura Júnior: “A relação de troca, que é preponderantemente uma relação entre coisas, 

estabelece, em seu aspecto subjetivo, a própria forma do direito. Em seu aspecto objetivo, a troca vincula 

mercadorias, e este vínculo é constituído com base no valor – em seu aspecto subjetivo, a troca vincula sujeitos 

de direito, e este vínculo, que é constituído por vontade, é por si mesmo um vínculo jurídico. A explicação do 

direito reside, portanto, em sua forma – e não no conteúdo de suas relações ou de suas disposições”. 

KASHIURA JÚNIOR, Celso Naoto. Crítica da Igualdade Jurídica: Contribuição ao Pensamento Jurídico 

Marxista. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 71.  
19

 Na filosofia antiga, Aristóteles emprega o conceito de forma em oposição à matéria, em relação à natureza das 

coisas. Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 468.    
20

 “EIDOS [...] No âmbito do pensamento pré-socrático, o termo não tem ainda um uso técnico e, na maior parte 

das vezes, tem o significado corrente de forma” (p. 85) e “Ideia, de idein, que quer dizer ver, corresponde a 

forma. Primeiro significa a forma sensível em geral, depois, na linguagem filosófica, assume significado 

técnico ontológico e metafísico. Já em Demócrito, átomos ideia indica a forma geométrica do átomo” (p. 131). 

REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. São Paulo: Loyola, 1995. V. 5. 
21

 Um conceito de forma não preso às ciências naturais surge na filosofia moderna com diversos autores. Hegel a 

pensa como totalidade das determinações: “Deste conceito de F. aproxima-se o sentido com que essa palavra é 

usada por Hegel, como ‘totalidade das determinações’, que é a essência no seu manifestar-se como fenômeno”. 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 469.  
22

 Mesmo nas expressões artísticas, como a pintura, a escultura e a literatura, houve autores que defenderam, 

com relevante fundamento, que a sociabilidade capitalista condiciona a forma. Para a compreensão do romance 

moderno especialmente como forma determinada pela sociabilidade capitalista, a exemplo, cf. LUKÁCS. 

Georg. A teoria do Romance. São Paulo: 34, 2009. 
23

 “Só a sociedade burguesa capitalista criou todas as condições necessárias para que o momento 

jurídico seja plenamente determinado nas relações sociais”. PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do 

Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 23. 
24

 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 31. 
25

 “O direito igualmente, em suas determinações gerais, o direito enquanto forma, não existe apenas no cérebro e 

nas teorias dos juristas especializados. Ele possui uma história real, paralela, que não se desenvolve como um 

sistema de pensamento, mas como um sistema particular que os homens realizam não como uma escolha 

consciente, mas sob a pressão das relações de produção”. PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o 

Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 35. 
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como uma “relação social específica” que “transfere” “sua própria forma para outra 

qualquer relação social”:  

 

Assim evitaremos esta contradição aparente se chegarmos a demonstrar, 

pela análise das definições fundamentais do Direito, que o Direito 

representa a forma, envolvida em brumas místicas, de uma relação social 

específica. Neste caso não seria absurdo afirmar que esta relação transfere, 

em certas hipóteses, sua própria forma para outra qualquer relação social 

ou mesmo à totalidade das relações
26

.  

 

A questão da forma, portanto, está igualmente em possibilitar a compreensão 

de distintos estágios do desenvolvimento humano: pela análise da forma mais 

desenvolvida, compreendem-se estágios passados em que essa forma 

embrionariamente surgiu
27

. Assim o é com a mercadoria e com o direito. Entretanto, 

lembra Pachukanis que essa compreensão das formas mais acabadas, como o Estado e 

o direito, deve igualmente voltar-se como o resultado final das nossas reflexões
28

.  

No próprio pensamento marxista, o problema da forma, muito singular e 

nuclear, é amplamente perquirido a partir da mercadoria. Precisamente em  O Capital, 

Marx desenvolve a compreensão da mercadoria a partir da descrição de sua forma. 

Assim subscreve Marx
29

: 

 

As mercadorias vêm ao mundo na forma de valores de uso ou corpos de 

mercadorias, como ferro, linho, trigo etc. Essa é sua forma natural 

originária. Porém, elas só são mercadorias porque são algo duplo: objeto s 

úteis e, ao mesmo tempo, suporte de valor. Por isso, elas só aparecem como 

mercadorias ou só possuem a forma de mercadorias na medida em que 

possuem esta dupla forma: a forma natural e a forma de valor.  

 

Compreender a mercadoria, desse modo, é entender a história do modo de 

produção capitalista como um modo de produção de mercadorias, em que estas 

assumem o papel social de suporte do valor, daí todo um desenvolvimento teóri co, no 

marxismo, da forma valor e da forma mercadoria.     

                                                 
26

 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 47. 
27 

“Desde que compreendemos a renda, diz Marx, compreendemos igualmente o tributo, o dízimo e o imposto 

feudal. A forma mais desenvolvida nos permite compreender os estágios passados nos quais ela apareceu de 

maneira simplesmente embrionária”. PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1989. p. 38. 
28

 “Estas observações, também, justificam-se quanto à teoria geral do direito. Neste caso, igualmente, a 

totalidade concreta, isto é, a sociedade, a população, o Estado, deve ser o resultado e a etapa final de nossas 

reflexões, mas nunca o seu ponto de partida”. PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 33. 
29

 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro 1: o processo de circulação do capital. São Paulo: 

Boitempo, 2014. p. 124. 
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 Das conexões com o conteúdo, a história, a mercadoria ou as relações sociais 

em geral, a forma, para o direito, conformar-se-á com outras formas sociais e 

institucionais do modo de produção capitalista. Isso do ponto de vista teórico se 

justifica igualmente porque: 

 

[...] a crítica das categorias jurídicas e da sua função – sobretudo de 

fundamentação hermenêutico-racional do sistema jurídico – implica a 

compreensão da relação da forma jurídica com a história da formação 

social capitalista e pressupõe, em geral, a compreensão da função 

histórico-ideológica, no presente e no passado, da forma jurídica, isto é, do 

Direito, e da sua relação estrutural com a estrutura econó mica da formação 

social de que faz parte
30

.  

 

Nesse sentido, no modo de produção capitalista, entre as formas soci ais, a 

forma da subjetividade jurídica aparece como o primeiro e imprescindível momento 

para compreender, inclusive, a derivação de outras formas institucionais e jurídicas , 

como, por exemplo, a forma política estatal e a forma jurídico-processual
31

.  

 

2.2 FORMA JURÍDICA E FORMA MERCADORIA  

 

 A forma jurídica é equivalente à forma mercadoria rigorosamente quando 

surge o modo de produção que converte a pessoa em um sujeito de direito portador 

de mercadorias, subjetivamente com plena, geral e irrestrita introjeção da liberdade e 

da igualdade, as quais, nesse sentido, são as qualidades individuais que tornam o ser 

humano capaz de trocar mercadorias no mercado como indivíduo, sem imperar a 

força coercitiva, agindo, assim, o sujeito, a partir daí, ou seja, do capitalismo, como 

sujeito de direito – pessoa livre e igual – portador dessas mesmas liberdade e 

                                                 
30

 MEIRELES, Henrique da Silva Seixas. Marx e o Direito Civil: para a crítica histórica do paradigma 

civilístico. Coimbra: Coimbra, 1990. p. 49. 
31

 Explicando o conceito de subjetividade jurídica, cf. algumas passagens de Alysson Leandro Mascaro: “O  

fundamental do direito é a forma jurídica, que é espelho da forma mercantil. Embora a compreensão do jurista 

e mesmo da sociedade sobre o direito considere por forma tudo o que envolve a norma jurídica – sendo a 

nomenclatura ‘formal’ costumeiramente tomada como um sinônimo de normativo –, a forma jurídica, enquanto 

forma social, não é normativa, mas sim forma de subjetividade jurídica [...] A forma da subjetividade jurídica 

não é estatal nem jurídica, se se tomasse isso por conta de ser criada ou sustentada por instituições internas do 

direito. É forma social derivada da forma mercadoria [....] A subjetividade jurídica, além disso, dá a 

configuração psíquica das individualidades no capitalismo. A condição econômica do ter e do circular – e do 

fazer-se circular no trabalho assalariado – é grau constituinte da personalidade.” MASCARO, Alysson 

Leandro. Direito Capitalismo e Estado: Da leitura marxista do direito. In: KASHIURA JÚNIOR, Celso Naoto; 

AKAMINE JÚNIOR, Oswaldo; MELO, Tarso de (Orgs.). Para a crítica do direito: reflexões sobre teorias e 

práticas jurídicas. São Paulo. Outras Expressões; Editorial Dobra, 2015. p. 51-53. 
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igualdade que passam a ser, ato contínuo e quase que subitamente, normatizadas 

como direito subjetivo de liberdade e de igualdade.  

Toda a equivalência da forma jurídica à forma mercadoria sucede devido ao 

fato de a subjetividade jurídica realizar-se plenamente quando a circulação da 

mercadoria se torna geral, quando o trabalho se torna abstrato. O trabalho 

propriamente se torna abstrato quando a mercadoria deixa de ter apenas valor de uso, 

adstrita a uma “economia não monetária”, relacionada, em essência, à “troca de 

produtos concretos”, para passar a ter o seu valor de troca
32

. Isso ocorre quando as 

“qualidades sensíveis” da mercadoria se apagam e a mercadoria incorpora trabalho 

humano igual e indistinto
33

. Assim, a forma mercadoria constitui-se no ponto de 

enlace, no sobressalto da forma jurídica como um universal social total
34

. Pode-se 

dizer, então, que a forma jurídica rigorosamente surge como um equivalente à forma  

mercadoria, pois é exatamente pelo direito – pela forma jurídica – que a mercadoria 

se faz tal qual expressão de valor no circuito de trocas.  

Portanto, a partir da equivalência à forma mercadoria , o direito assume um 

papel específico na sociabilidade capitalista. Salienta-se que esse papel específico, 

próprio ao direito, na sociabilidade capitalista, só lhe pertence pela inerente 

equivalência de sua forma à forma mercadoria.   

Sem pensar nessa relação estabelecida entre o direito e a mercadoria, existem 

teóricos do direito que têm uma compreensão um pouco mais lúcida do direito em 

                                                 
32

 “A mercadoria pré-moderna distingue-se essencialmente da moderna. A primeira não podia constituir 

nenhuma forma de reprodução social, permanecendo sempre como uma mera forma marginal (Marx) nas 

relações de produção e apropriação baseadas numa economia não monetária; assim sendo, a sociedade como 

um todo não era nenhum sistema produtor de mercadorias. O trabalho que produzia mercadorias (por exemplo, 

o dos artesãos urbanos) permanecia dentro do horizonte social do valor de uso: era uma produção destinada à 

troca de produtos concretos. Nesse sentido, pode-se dizer que ela ‘extingue-se no valor de uso’ (Marx), apesar 

de passar pelas abstrações do processo de troca no mercado”. KURZ, Robert. O colapso da modernização: da 

derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial. 4. ed. Tradução Karen Elsabe Barbosa. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 27.   
33

 Marx explica o seu conceito essencial de trabalho abstrato: “Prescindindo do valor de uso dos corpos das 

mercadorias, resta nelas uma única propriedade: a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o produto do 

trabalho já se transformou em nossas mãos. Se abstraímos seu valor de uso, abstraímos também os 

componentes e formas corpóreas que fazem dele um valor de uso. O produto não é mais uma mesa, uma casa, 

um fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensíveis foram apagadas. E também já não é o 

produto do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Com o 

caráter útil dos produtos do trabalho desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados e, portanto, 

também as diferentes formas concretas desses trabalhos, que não mais se distinguem uns dos outros, sendo 

todos reduzidos a trabalho humano igual, a trabalho humano abstrato”. MARX, Karl. O capital: crítica da 

economia política: Livro 1: o processo de circulação do capital. São Paulo: Boitempo, 2014. p. 116. 
34

 Igualmente, Mascaro expõe: “Nas relações de produção capitalista se dá uma organização social que 

em termos históricos é muito insigne, separando os produtores diretos dos meios de produção, 

estabelecendo uma rede necessária de trabalho assalariado. A troca da mercadoria é a chave pa ra 

desvendar essa especificidade”. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: 

Boitempo, 2013. p. 18. 
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relação às posições normativistas, enxergando que o “fenômeno” jurídico faz parte 

de uma sociabilidade específica, reconhecendo, inclusive, características de sua 

historicidade.  

Esse itinerário teórico mais progressista de perceber o direito tem certa 

validade quando contraposto à corrente normativista. Entretanto, ao deixar de 

interpretar o direito na sua mais vasta compreensão histórica decorrente de suas 

imbricações às relações de produção capitalistas, esse progressismo jurídico 

estaciona-se, também, em um tipo de idealismo jurídico, do qual o normativismo é 

herdeiro. Não concebendo uma interpretação delimitadora do direito como 

equivalente à forma mercadoria, reconhecem que o direito se constitui como um 

produto social, sendo uma forma específica de sociabilidade
35

. Mas não mais que 

isso.  

Apesar de reconhecer, inegavelmente, que muitas práticas sociais modelam e 

são modeladas pelo direito
36

, essencialmente o progressismo jurídico 

antinormativista refere-se a posicionamentos teóricos que sonegam o aspecto de 

forma social transpassada pela mercadoria que constitui precisamente o jurídico na 

modernidade.  

Há que ser dado um passo além para interpretar os ramos do direito , não com a 

preocupação da condicionante e condicionada prática social àquele, mas com a 

consciência de que é o direito o máximo momento institucional, junto com o Estado, 

de constituição estrutural das práticas sociais capitalistas, as quais decorrem, em 

dominante e fundamental aspecto, da esfera de circulação das mercadorias. “É, 

                                                 
35

 “Contudo, o direito em sociedade não consiste apenas em considerar o papel do direito no seio de 

processos sociais (como o da instauração da disciplina social), mas também em considerar que a 

própria produção do direito (dos valores jurídicos, dos textos jurídicos) é, ela mesma, um processo 

social. Ou seja, algo que não depende apenas da capacidade de cada jurista para pensar, imaginar e  

inventar, mas de um complexo que envolve, no limite, toda a sociedade, desde a organização da 

escola aos sistemas de comunicação intelectual, à organização da justiça, à sensibilidade jurídica 

dominante e muito mais”. HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Européia: síntese de um 

milénio. Coimbra: Almedina, 2012. p. 26. 
36

 “No nosso presente caso, a ideia é a de relacionar o direito com o modo como ele é produzido 

(‘campo’, para usar a terminologia de Bourdieu, ‘prática discursiva’ ou ‘dispositivo’, par a utilizar 

a de M. Foucault), explicando a partir daí as suas características. Por isso, a história do direito será 

a história do ‘campo jurídico’, ‘das práticas discursivas dos juristas’, dos ‘dispositivos do direito’, 

pois todas estas expressões são algo equivalentes. A ideia comum a qualquer delas é a da 

autonomia do direito em relação aos momentos não jurídicos das relações sociais. A que 

acrescentaríamos mesmo – para realçar o aspecto conformador que o discurso jurídico tem sobre 

outros discursos (mais numas épocas do que noutras) – a ideia ainda mais forte de que o 

imaginário jurídico – produzido pelas condições específicas dos discursos e rituais do direito – 

pode mesmo modelar imaginários sociais mais abrangentes, bem como as práticas sociais que del es 

decorram”. HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Européia: síntese de um milénio. Coimbra: 

Almedina, 2012. p. 27.    
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portanto, a esfera da circulação das mercadorias que ‘produz’ as diversas figuras do direito, 

como uma decorrência necessária de seu próprio movimento”
37

.  

Se a circulação de mercadoria, nas sociedades capitalistas, faz lembrar a forma que 

equivale ao direito, o mesmo não se pode dizer em relação ao curso da mercadoria na Idade 

Média. Nesta, não havia uma mercadoria fluída pelo comércio e, assim, condicionada por uma 

“forma” específica. Não era o comércio que assegurava a circulação dos bens no pré-

capitalismo. Muitas vezes eram contestações belicosas de todos os tipos ou propriamente a 

guerra que faziam circular a mercadoria. Ao rememorar Foucault
38

, em uma de suas diversas 

leituras historicistas, aponta-se que o direito, na Idade Média, era substituído pela própria 

guerra e estava em “uma fronteira fluída” com esta: 

 

Por que a velha forma judiciária da qual lhes apresentei alguns traços 

fundamentais desaparece nessa época? Pode-se dizer, esquematicamente, 

que um dos traços fundamentais da sociedade feudal europeia ocidental é 

que a circulação dos bens é relativamente pouco assegurada pelo comércio. 

Ela é assegurada por mecanismos de herança, ou de transmissão 

testamentária e, sobretudo, pela contestação belicosa, militar extra-

judiciária ou judiciária. Um dos meios mais importantes de assegurar a 

circulação dos bens na Alta Idade Média era a guerra, a rapina, a ocupação 

da terra, de um castelo ou de uma cidade. Estamos em uma fronteira fluída 

entre o direito e a guerra, na medida em que o direito é uma certa maneira 

de continuar a guerra
39

. 

 

Pachukanis lembra que, para Marx, é a troca de equivalentes entre a forma de 

trabalho, como mercadoria, e o salário, o próprio termômetro da equivalência entre  a 

forma jurídica e a forma mercadoria, que mantém em existência a própria forma 

jurídica: 

 

Marx mostra ao mesmo tempo a condição fundamental, enra izada na 

estrutura econômica da própria sociedade, da existência da forma jurídica, 

isto é, da unificação dos diferentes rendimentos do trabalho segundo o 

princípio da troca de equivalentes. Ele descobre, assim, o profundo vínculo 

interno existente entre forma jurídica e a forma mercantil. Uma sociedade 

que é constrangida, pelo estado de suas forças produtivas, a  manter uma 

relação de equivalência entre o dispêndio de trabalho e a remuneração, sob 

uma forma que lembra, mesmo de longe, a troca de valores -mercadorias, 

será constrangida igualmente a manter a forma jurídica
40

.   

 

Se o trabalho se constitui, se perfaz enquanto contrato de trabalho, enquanto 

forma jurídica da liberdade de trabalhar e de contratar – pois no capitalismo não se 

                                                 
37

 NAVES, Márcio Bilharinho. Marx: ciência e revolução. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 54. 
38

 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Nau, 2005. p. 63. 
39

 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Nau, 2005. p. 63. 
40

 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 28. 
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está diante do trabalho escravo –, o próprio direito assume o papel de forma 

equivalente à forma mercadoria. Assim, é precisamente o princípio da equivalência o 

axioma motor da forma jurídica: “A forma jurídica, portanto, só se constitui quando 

o princípio da equivalência se torna dominante, tornando possível distinguir o 

elemento jurídico do elemento biológico, ritual e religioso”
41

. Continua Naves com 

rigor a afirmar: “Toda relação em que a equivalência não existe ou se encontra em 

posição subordinada, é uma relação de natureza não jurídica, uma relação de poder, 

que, como notamos, pode se manifestar como moralidade ou misticismo religioso”
42

.  

Dessa maneira, o problema da forma jurídica e sua equivalência à forma  

mercadoria ultrapassa a concepção que conjuga o direito a um momento histórico 

isolado e constitutivo a qualquer modo de produção, na “identificação metodológica 

entre sociedade e direito”, que lhe fornece uma forma composta, como o direito 

capitalista ou o direito feudal, em uma espécie de correspondência entre o direito e 

as diversas sociedades humanas. O problema das formas jurídicas não é um problema 

evolucionista, no qual dada forma jurídica, estudada, pode corresponder às dadas 

diversas formas jurídicas em evolução social nos respectivos modos de produção e 

nos respectivos tipos de circulação de mercadoria
43

. É mais a concepção do modo de 

produção capitalista que identifica plenamente, em autonomização relativa, a forma 

jurídica, haja vista, propriamente, a equivalência à forma mercadoria nesse modo de 

produção, ensejada pela assunção do valor de troca.  

As categorias jurídicas só ganham importância quando refletem as relações 

reais constituídas pela circulação da mercadoria, quando “[...] a produção mercantil é 

o modo de produção social”
44

. A forma jurídica equivale à forma mercadoria – 

                                                 
41

 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 

59-60. 
42

 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 

87 
43

 “O método lógico-histórico, que está na base desta analítica, parte da tese de que a forma jurídica é sempre a 

forma jurídica que ‘corresponde’ a uma estrutura econômica determinada. Mas deve-se ultrapassar nesta 

analítica histórica o postulado da mera identificação metodológica entre sociedade e direito: à sociedade 

capitalista corresponde um ‘direito capitalista’ e à sociedade escravagista um direito escravagista. É que a 

analítica histórica das formas jurídicas do modo de produção capitalista (analítica que se fundamenta na crítica 

do presente) verifica que não há homologia entre a evolução da formação social ao nível da estrutura 

econômica e a sua evolução ao nível da instância jurídica. Não existe, assim, homologia entre a história da 

produção e a história das formas jurídicas”. MEIRELES, Henrique da Silva Seixas. Marx e o Direito Civil: 

para a crítica histórica do paradigma civilístico. Coimbra: Coimbra, 1990. p. 32-33.  
44

 “Com efeito, as categorias jurídicas, tal como as categorias da economia burguesa, são formas do intelecto que 

têm uma verdade objetiva enquanto refletem relações sociais reais, mas estas relações não pertencem senão a 

esta época histórica determinada em que a produção mercantil é o modo de produção social”. EDELMAN, 

Bernard. O Direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do Direito. Coimbra: 

Centelha, 1976. p. 23.  
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passando a existir universalidade e autonomização jurídica – somente quando a 

mercadoria assume um valor de troca abstrato e universal, o que sucede, 

propriamente, no modo de produção capitalista.  

 

2.3 FORMA POLÍTICA ESTATAL E FORMA MERCADORIA  

 

É a forma valor
45

, a forma mercadoria – circulação de mercadorias, valor de troca, 

valorização do valor – que conformam a forma política estatal
46

 em um processo econômico, 

político e social de derivação. O Estado, a forma política estatal, surge em um estágio bem 

determinado da modernidade, em fina sintonia com as demais formas sociais capitalistas e 

com as forças produtivas e as relações de produção, tornando impessoal e universal o poder 

coercitivo e, dessa maneira, possibilitando estruturalmente, em uma relação derivada, que a 

rede do valor de troca torne (e mantenha) o presente da modernidade no modo de produção 

capitalista
47

.   

Em momentos anteriores ao capitalismo, “[...] não há uma separação estrutural entre 

aqueles que dominam economicamente e aqueles que dominam politicamente”
48

,
 
enquanto 

que, no capitalismo, “[...] o aparelho de domínio político é formalmente separado das classes 

                                                 
45

 “Apresentando-se sempre de modo conjunto, não se pode considerar que a forma-valor capitalista e a forma 

política estatal sejam historicamente parelhas apenas por uma coincidência. É no mesmo processo de relação 

real de produção que ambas se instauram, de modo conjunto e necessário. Por tal razão, também não se pode 

considerar que o nível das relações econômicas capitalistas possa se assentar sozinho ou autônomo, sem se 

fazer apresentar acompanhado do momento político que lhe é consequente”. MASCARO, Alysson Leandro. 

Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 26. 
46

 Para pensar o Estado como forma política, cf. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São 

Paulo: Boitempo, 2013. Diversos outros autores trabalharam com a referência do Estado como forma própria 

ao capitalismo, na interpretação puramente marxista. Sem mesmo considerar os estudos da escola 

derivacionista, apenas para citar duas passagens que tocam nesse assunto, uma obra de caráter mais didático, e 

outra, um estudo de tese, respectivamente: “A forma do Estado, portanto, emerge das relações de produção, 

não do desenvolvimento geral da mente humana ou do conjunto das vontades humanas” (CARNOY, Martin. 

Estado e Teoria Política. 11. ed. Campinas, SP: Papirus, 2005. p. 65) e “Quero dizer, apenas com o 

capitalismo o ‘velho’ poder político encontra esta ‘nova’ forma, a forma de Estado – esta ‘nova’ forma que 

surge não de simples evolução, mas de uma ruptura com relação às formas anteriores. A forma de Estado, 

como forma de um poder político ‘retirado’ da sociedade e precisamente em função de sua apresentação como 

uma ‘exterioridade’, aparece socialmente como corporificação – sem corpo – do interesse coletivo, interesse 

esse que não encontra e não pode encontrar abrigo na sociedade civil” (KASHIURA JÚNIOR, Celso Naoto. 

Crítica da Igualdade Jurídica: Contribuição ao Pensamento Jurídico Marxista. São Paulo: Quartier Latin, 

2009. p. 94-95). 
47

 Essa impessoalidade do Estado apta a manter o capitalismo é explicada por alguns autores derivacionistas. 

Assim lembra Carnoy: “Alguns derivacionistas derivam o Estado da incapacidade do capital (em sua existência 

como vários capitais competidores) para reproduzir a natureza social de sua própria existência. Para reproduzir, 

o capital necessita de um Estado que não esteja sujeito às mesmas limitações dos capitais individuais”. 

CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. 11. ed. Campinas, SP: Papirus, 2005. p. 181. 
48

 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 17. 
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economicamente dominantes; dominação política e dominação econômica não são mais 

imediatamente idênticas”
49

.  

No modo de produção feudal, não havendo uma clara dissolução entre a força de 

trabalho e os meios de produção, a política, de alguma maneira, passa a confundir-se com o 

econômico
50

. No pré-capitalismo, quando a força de trabalho e os meios de produção estão 

próximos, há uma ligação direta entre estes, o político e o econômico
51

, os quais, no estágio 

posterior, capitalista, estarão plenamente separados pela singularidade da mercadoria e sua 

equivalência a outra singularidade, o direito, e, por seu turno, pela derivação necessária e 

estrutural das relações de produção capitalistas na forma política estatal.  

Propriamente é o momento capitalista que, ao proceder à separação da força de 

trabalho dos meios de produção, passa a necessitar de um poder coercitivo impessoal: o 

Estado. Mas este não surge somente por uma razão ou fundamentação única, em um tempo 

unidimensional, cronologicamente específico e exatamente datado
52

.  

No capitalismo, o processo do valor de troca tem papel fundamental para a existência 

da forma política estatal, a qual não se fazia ontologicamente necessária no pré-capitalismo, 

em que a circulação da mercadoria, ao obedecer às leis do valor de uso, se constituía muito 

próxima do poder político. Se em modos de produção pré-capitalistas tem-se o político 

permeando diretamente as relações econômicas, no capitalismo, Estado e direito são formas 

necessariamente correlatas ao processo econômico e social do valor de troca. Conforme anota 

Mascaro: “Com o desenvolvimento das relações capitalistas, é possível compreender um 

vínculo necessário entre o processo do valor de troca e determinadas formas que lhe são 

necessariamente correlatas, tanto no nível social quanto no político e no jurídico”
53

. 

                                                 
49

 HIRSCH, Joachim. Teoria Materialista do Estado: processos de transformação do sistema capitalista de 

Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010. p. 23. 
50

 Nesse exato sentido, Sader afirma: “A ausência de separação radical entre a força de trabalho e os meios de 

produção impossibilitava uma vida política desligada das relações econômicas, já que não existia ainda o 

cidadão – indivíduo tomado exclusivamente como ser social, independentemente de sua relação com os meios 

de produção”. SADER, Emir. Estado e Política em Marx. São Paulo: Boitempo, 2014. p. 39.  
51

 Uma das possíveis exemplificações disso está em Marx, em O Capital: “As corporações de ofício da Idade 

Média procuraram impedir pela força a transformação do mestre-artesão em capitalista, limitando a um 

máximo muito exíguo o número de trabalhadores que um mestre individual podia empregar”. MARX, Karl. O 

capital: crítica da economia política: Livro 1: o processo de circulação do capital. São Paulo: Boitempo, 2014. 

p. 380.  
52

 “A junção necessária e exclusiva da forma política estatal ao capitalismo não implica que somente este modo 

de produção tenha erigido um corpo de administração política. Se o capitalismo tem uma especificidade na 

forma política, os modos de produção anteriores, inespecificamente, também possuíam instituições políticas. 

Dos velhos aparelhos políticos à moderna forma de Estado, o processo é de ruptura, criação e reconfiguração 

de instituições políticas que se sucedem. É permeada por esse fluxo que se estabelece a forma política estatal, 

ímpar comparada às demais manifestações políticas que lhe antecederam por conta não de suas instituições, 

mas do tipo de relação de produção social”. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São 

Paulo: Boitempo, 2013. p. 54. 
53

 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 20. 
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 Dessa maneira, a forma política estatal se conforma na forma essencial da política 

moderna, a qual ocorre exatamente nos limites estruturais e instrumentais do Estado, 

universalizando o principal instrumento de convalidação da forma jurídica, já derivada da 

forma mercadoria, que é a forma jurídico-processual. Tudo se sucede como se fosse uma 

tríade estrutural de implicações recíprocas, sendo a forma estatal política, a forma direito e a 

forma jurídico-processual determinadas em última instância pela economia, pela forma 

mercadoria. Em uma leitura direta, poder-se-ia dizer que o direito e o Estado são 

imprescindíveis ao modo de produção capitalista, pois em uma relação estrutural com este 

conformam a totalidade das relações sociais. O Estado aparece, então, também 

imprescindivelmente conexo à forma valor: “O corpo específico da forma política 

capitalista se revela na sua inexorável referência à forma-valor e à constituição da 

rede da mercadoria e de seus agentes, na sua imposição prática”
54

.  

 É a forma valor que, derivada em forma jurídica, estandardiza a liberdade e a 

igualdade, o sujeito de direito, os contratos privados
55

 etc. Entretanto, a forma valor só tem 

sua contextualização em uma universalidade jurídica massificadora quando passa também a 

“[...] derivar-se em forma política estatal”
56

. Mascaro defende que “[...] é o mesmo circuito 

das relações sociais de produção aquele que enseja a forma-valor, a forma jurídica e a forma 

política estatal”
57

. 

A forma política estatal constitui-se na forma política moderna precisamente na 

derivação da forma valor e no resguardo da equivalência da forma direito à forma mercadoria. 

A forma política estatal afirma-se como um poder impessoal e abstrato de garante da 

circulação de mercadorias. Por seu turno, a mercadoria se conforma como uma “totalidade” 

que, no capitalismo, identifica todos os objetos por uma equivalência à sua própria forma, 

abstrata e universal
58

. “A própria noção lógica e mental de identidade remonta a alguma 
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 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 25. 
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 Mas a padronização da liberdade e da igualdade em liberdade e igualdade democraticamente capitalista para as 
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liberdade e a igualdade se expressam diretamente pela equivalência à forma mercadoria, o exercício político da 
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possível a partir da autonomização do Estado”. HIRSCH, Joachim. Teoria Materialista do Estado: processos 

de transformação do sistema capitalista de Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010. p. 36.  
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 “A forma-valor, que permeia as relações de circulação e produção, está até então derivada em forma jurídica. 

Mas a forma-valor só pode existir quando também se derivar em forma política estatal”. MASCARO, Alysson 

Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 26.  
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 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 26. 
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 Naves já havia ensinado que a estrutura do aparelho de Estado nasce do mercado: “Porém, se nos 

aprofundarmos, torna-se óbvio que não apenas tal ou qual estrutura técnica do aparelho do Estado nasce no 

terreno do mercado, como também que não deixa de existir um vínculo interno indissociável entre as 
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espécie de intercâmbio de objetos e pessoas como mercadorias”
59

. Por isso, o Estado – a 

forma política estatal – se apresenta como um momento superior e imbricado de relações 

institucionais com a mercadoria, possibilitando a reprodução capitalista: “Somente com o 

apartamento de uma instância estatal é possível a reprodução capitalista. Essa dá causa 

àquela”
60

. 

  A forma política estatal se impõe como outra forma necessária na reprodução das 

relações capitalistas, de certa maneira, em proporção equivalente – guardadas as devidas 

diferenças – à importância estrutural pela qual a forma jurídica se apresenta no modo de 

produção capitalista, até porque ambas as formas derivam das relações de produção 

capitalistas. Explicitando o papel do valor e da mercadoria como pontos de enlace à existência 

do Estado e suas instituições, consigna Mascaro:  

 

A forma política capitalista, estatal, está intimamente ligada à própria 

forma-valor, em cujo processo de reprodução toma parte encadeando-se 

como um ente terceiro garante do seu estabelecimento e contínua 

consecução, apartado do interesse imediato dos portadores de mercadoria 

em transação. Tal forma política necessária do capitalismo, espelho da 

forma mercantil, ao se constituir, materializa -se em organismos estatais e 

também em um vasto conjunto de instituições sociais, consolidando -se em 

aparatos que lhe são específicos e próprios. [...] O Estado não surge porque 

suas instituições o impõem como tal, para então, depois, ser capturado em 

benefício do interesse do capitalismo. O movimento é distinto. As relações 

mercantis e de produção capitalistas geram uma forma política 

necessariamente apartada dos portadores de mercadoria, forma que seja 

terceira, ‘pública’, assegurando as condições de reprodução do valor. Tal 

forma política é que cria, aproveita, afasta, reforma, transforma ou 

reconfigura instituições sociais, muitas já existentes e outras novas, 

aglutinando-se à forma necessária de reprodução da vida social que vai se 

instalando
61

.  

 

A teoria da derivação já acusou a subsunção da forma política estatal ao processo de 

acumulação capitalista.
 
O Estado, ao ser garante da perpetuação do modo de produção 

capitalista é, assim, historicamente coexistente a este, tendo suas particularidades definidas 

certamente pelas relações de produção e forças produtivas do momento histórico 

                                                                                                                                                         
categorias da economia mercantil e monetária e a própria forma jurídica”. NAVES, Márcio Bilharinho. 
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capitalismo
62

. Essa teoria – da derivação – como método de explicar o Estado tem como fator 

de convergência com a crítica do valor a identificação da economia tal qual forma distinta da 

forma política, separação possível apenas no capitalismo
63

,
 
conforme foi anteriormente 

apontado.   

 

Na polis antiga, a socialização não era mediada pelo trabalho e 

inclusivamente processava-se em oposição directa ao trabalho. Nessas 

circunstâncias a política era efetivamente uma esfera de decisão situada 

acima da economia. A política não tinha a função de permitir ao burguês 

individual a criação da sua fortuna própria. Bem pelo contrário, a política 

solicitava dos indivíduos que deixassem para trás das costas  tais 

preocupações destituídas de dignidade. O que constitui, aliás, uma boa 

razão para que não seja possível no quadro da sociedade mercantil um 

regresso à política, concebida esta segundo o modelo da Antiguidade
64

.  

 

 Mas a teoria da derivação não significa, ipsis litteris, a negação de qualquer 

referência, mesmo que muito indireta, a conceitos e momentos embrionários de poder 

político. Conforme pondera Mascaro, a assunção da forma política estatal pode ter alguma 

relação com referências anteriores ao modo de produção capitalista, pois a própria circulação 

de mercadorias conheceu formas mais simples na antiguidade romana
65

. Em Roma, o circuito 

parcial de trocas mercantis tinha como correspondência certo aparelhamento de poder 

político, porém, este não era propriamente o poder político-estatal. 
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Ao explicar a teoria da derivação, consignou Caldas: “A teoria da derivação, portanto, procurava mostrar o 

Estado como algo próprio de um momento histórico, um ente dotado de características específicas a partir da 

modernidade, o que significa mostrá-lo como decorrente das particularidades do processo de acumulação que 

constitui o modo de produção capitalista”. CALDAS, Camilo Onoda Luiz. A teoria da derivação do Estado e 

do direito. São Paulo: Outras Expressões, 2015. p. 84. 
63

 Nesse sentido, em estudo sobre a teoria derivacionista do Estado, apontou Caldas: “Tem-se, assim, na teoria da 

derivação, como ponto comum, a tentativa de mostrar que tanto a forma econômica, quanto a forma política, 

no capitalismo, são distintas entre si em relação às existentes em outros modos de produção. Isso significa 

explicar porque no capitalismo o Estado necessariamente existe diante de uma ‘separação’ (na realidade, uma 

‘separação-na-unidade’), estruturando, portanto, dois âmbitos – econômico e político – que anteriormente (no 

escravagismo e no feudalismo) se apresentava numa espécie de unidade”. CALDAS, Camilo Onoda Luiz. A 

teoria da derivação do Estado e do direito. São Paulo: Outras Expressões, 2015. p. 85. Sem fazer referência 

propriamente à teoria da derivação, mas, também, nesse sentido, Kashiura Júnior aponta: “Com efeito a relação 

de poder, que em tempos passados foram relações de dominação de fato, assumem, no capitalismo, por 

derivação, uma forma jurídica. Apenas a partir da separação clara entre política e economia, entre público e 

privado, enfim, apenas a partir da constituição de um poder político centralizado e apartado – o Estado – que se 

põe uma sociedade completamente despolitizada – a sociedade civil [...]”. KASHIURA JÚNIOR, Celso Naoto. 

Crítica da Igualdade Jurídica: Contribuição ao Pensamento Jurídico Marxista. São Paulo: Quartier Latin, 

2009. p. 96-97. E, antes, nesse sentido: HIRSCH, Joachim. Teoria Materialista do Estado: processos de 

transformação do sistema capitalista de Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010. p. 62.   
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 JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do valor. 2. ed. Lisboa: Antígona, 2013. 

p. 119. 
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 “Da mesma maneira que o circuito universal de trocas do capitalismo, ao transformar plenamente as condições 

econômicas existentes, o fazia num solo que contava até mesmo com circuitos parciais de troca existentes tanto 
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Paulo: Boitempo, 2013. p. 29.  
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A forma política estatal, assim sendo, não deixa de corresponder a um momento 

determinado do desenvolvimento dos modos de produção. As “relações políticas sob forma 

desenvolvida” conformam-se, de certa maneira, como uma história do desenvolvimento 

econômico
66

. Portanto, só se pode pensar em forma política estatal com a modernidade 

capitalista.  

Não se valendo unicamente da explicação da forma política estatal, mas, 

historicamente, correlacionada a esta, à forma jurídica e à forma mercadoria, é daí que deve 

partir uma possível teoria materialista da forma jurídico-processual como forma jurídica 

inscrita dogmaticamente no direito público apta a propagar o modo de produção capitalista, a 

própria equivalência da forma valor à forma jurídica do direito material, precisamente quando 

de maneira direta convalida os direitos subjetivos não espontaneamente satisfeitos pelos 

sujeitos de direito. 

 

2.4 FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL 

 

Conforme anteriormente aludido, é a forma mercadoria que dá plena e 

irrestrita assunção à forma jurídica. É pelo plexo de relações capitalista s que se 

consubstancia o direito material em uma forma jurídica própria. Surgem, a partir daí, 

realidades e conceitos hauridos do próprio modo de produção capitalista, necessários 

a este e reflexos da própria subjetividade jurídica, esta que é nascida nesse modo de 

produção. Sujeito de direito, direito objetivo e direito subjetivo são exemplos de 

conceitos jurídicos inerentes às relações de produção capitalistas. 

 Dessa maneira, a equivalência da forma jurídica à forma mercadoria 

significará, também, em sinonímia, a equivalência da forma direito à forma valor e, 

em algum sentido, aludirá, igualmente, a equivalência da forma direito (enquanto 

norma jurídica) à forma mercadoria, isso exatamente para designar que, se o direito é 

forma jurídica equivalente à forma mercadoria, a norma do direito também seria 

equivalente à forma mercadoria, existindo, portanto, uma equivalência do direito 

objetivo à forma valor. Não por outra razão,  “[...] a norma, ao contrário, enquanto 

tal, quer dizer, enquanto comando imperativo, é tanto um elemento da moral, da 
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 “Paralelamente a isso, as relações econômicas capitalistas pressupõem relações políticas sob forma 

desenvolvida, mesmo porque a história daquela passa pelo desenvolvimento desta, da mesma forma que a 

gênese do capital passa pela exposição do mecanismo de trocas. O desenvolvimento das relações econômicas e 

políticas constitui-se, pois, em um processo único de produção e reprodução do sistema, compondo as relações 

de produção”. SADER, Emir. Estado e Política em Marx. São Paulo: Boitempo, 2014. p. 44.  
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estética, da técnica, quanto, ao mesmo título, um elemento do direito”
67

. Ao ser um 

elemento do direito, a norma jurídica se equivale à forma mercadoria. Este inclusive 

é o primeiro ponto de enlace – mas não o único nem o mais importante – para 

defender-se a teoria materialista da forma jurídico-processual, a qual tem a sua 

equivalência à forma mercadoria, ao derivar-se das relações de produção capitalistas.  

 O direito material ou o substancial se expressa em valores que, quando 

interiorizados no sujeito, conformam o que o pensamento jurídico tradicional 

entendeu por denominar direito subjetivo
68

.
 
Esse direito subjetivo também é um dos 

termos jurídicos que representa a subjetividade jurídica do sujeito de direito haurida 

da equivalência à forma mercadoria.  

Além dos direitos materiais e dos direitos subjetivos que lhes conformam – 

ambos surgidos da equivalência à forma mercadoria – a forma jurídica se completa 

no processo judicial – este que é o suporte físico da forma jurídico-processual – 

precisamente quando a forma jurídica não é convalidada espontânea e naturalmente
69 

pelos sujeitos de direito. É a forma direito processual que operacionaliza a própria 

forma direito, seja quando esta última expressa diretamente o direito de propriedade, 

de liberdade ou de igualdade, isto é, quando corrobora a troca do dinheiro como 

equivalente universal do modo de produção capitalista, seja mesmo quando convali da 

quaisquer outros direitos materiais conjugados entre si.  

Essa afirmação confirma a tradição jusmarxista pachukaniana, uma vez que o 

processo judicial é, dentro da própria forma política estatal, a garantia institucional 

para a forma jurídica em geral. É exatamente por isso que, para o pensamento 

jurídico moderno, o direito processual pode ser considerado a forma das formas
70

, 

direito adjetivo, ciência-norma-jurídica que realiza a vontade concreta da lei.    
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 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 72. 
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 Em Teoria Geral do Direito e Marxismo, Pachukanis lembra a importante questão de pensar-se o conceito de 

direito subjetivo no modo de produção capitalista: “Assim, apreende-se, rotineiramente, após ter estudado uma 

definição geral do direito, que existem propriamente duas formas de direito: um direito subjetivo e um direito 
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definição; assim, é-se constrangido a negar uma das duas formas de direito e a apresentá-la como uma ficção, 
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exterior. A natureza dúplice do direito, sua divisão em norma de um lado e faculdade jurídica de outro, 
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valor de uso. [...] O problema do direito subjetivo e do direito objetivo é o problema, formulado de maneira 

filosófica, do homem como indivíduo burguês privado e do homem como cidadão”. PACHUKANIS, E. B. A 

Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 22 e 74.  
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 Porque é da natureza estrutural do capitalismo a realização da forma jurídica. 
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Lembra Moncada ao parafrasear Radbruch: “Se o direito em geral é a forma por excelência da vida social – diz 

ele – o direito processual, em particular, sendo o mais formal de todos os seus ramos, é, por sua vez, como que 
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O pensamento jusmarxista, não intencionalmente,  confirma a tradição 

dogmática e historicista do estudo do processo, no qual o direito processual aparece 

sempre como efetivador do direito substantivo, seja este o direito objetivo ou o 

subjetivo. Uma passagem emblemática de Pachukanis demonstra que a forma direito 

só tem reais possibilidades de existência quando se completa no tribunal. As formas 

jurídicas materiais sem a correspondência da esfera processual jurisdicional estatal 

não são formas jurídicas acabadas, pois estariam em um estado inerte, sem nenhuma 

garantia de sua realização: 

 

Não é verdade que houve no código burguês do império russo pré-

revolucionário um artigo que obrigava o homem a ‘amar sua mulher como 

seu próprio corpo?’ Mas mesmo o jurista mais audacioso jamais ousaria 

construir uma relação jurídica correspondente e que não possuísse 

possibilidade de processo judicial
71

.  

  

Dito de outro modo, é somente o processo judicial, por meio das técnicas e 

teorias do direito processual, que é capaz de atuar os direitos materiais, os direitos 

subjetivos como expressão da subjetividade jurídica, representando um domínio 

institucional imprescindível ao circuito das trocas mercantis.  

Dessa maneira, a forma jurídico-processual consiste em uma forma jurídica 

tertium genus que, após derivada da forma mercadoria, de alguma maneira está 

situada entre a forma jurídica propriamente dita e a forma política esta tal, 

possibilitando a consumação daquela na aparelhagem jurídica institucional desta
72

, 

sendo todas elas jungidas ao processo histórico de valorização do valor. Portanto, no 

capitalismo há uma imbricação necessária entre forma jurídica, forma jurídico -

processual e forma política estatal
73

. A forma jurídico-processual seria como uma 

                                                                                                                                                         
a ‘forma duma forma’, a mais instável, a mais sensível”. MONCADA, Luís Cabral de. Filosofia do Direito e 

do Estado. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2014. p. 167. 
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 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 51. 
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 Nesse sentido, ao consignar que o direito possibilita “[...] a existência de mecanismos apartados dos próprios 

exploradores e explorados”, Mascaro lembra a imbricação das instituições jurídicas com o aparato estatal: “As 

instituições jurídicas que se consolidam por meio do aparato estatal – o sujeito de direito e a garantia do 
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próprios exploradores e explorados”. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: 

Boitempo, 2013. p. 18.  
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as suas especificidades”. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. 

p. 40.  
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forma jurídica específica e muito especial que representa, em algum sentido, a  

conformação entre a forma jurídica (por exemplo, propriedade, contratos, igualdade e 

liberdade) e a forma política estatal, no processo de derivação das relações de 

produção capitalistas, estando todas jungidas às suas respectivas equivalências à 

forma mercadoria
74

.  

Essa especificidade da constituição da forma jurídico-processual como uma 

forma jurídica situada na perspectiva do direito  substantivo e da forma política 

estatal, todas justapostas na reprodução das relações capitalistas, pode ser 

compreendida por meio de uma explicação básica retirada dos próprios ensinamentos 

da teoria dogmática do direito público.  

Nesse sentido: o direito material ou substancial, para cometer-se, depende de 

um método científico de aplicação jurídica muito particular, chamado direito 

processual, e, por consequência, esse mesmo método tem seus principais elementos 

acoplados de maneira funcional, estrutural e empírica ao Estado. A expressão 

sintética disso seria: a forma jurídica que é equivalente à forma mercadoria se efetiva 

por meio da forma jurídico-processual no interior da forma política estatal, em um 

processo de conformação do direito material e da subjetividade jurídica com o Estado 

em direção à resolução dos conflitos sociais.   

Inclusive, a autonomia do direito processual, como forma outra que independe 

mesmo, no campo abstrato normativo, da efetiva realização prática do direito 

subjetivo, confirma, em tese, de distintas maneiras, a ocorrência da especificidade da 

forma jurídico-processual e de sua derivação direta das relações de produção 

capitalistas. A processualística, mesmo sem valer-se da relação singular do direito 

com o modo de produção, já havia separado a forma jurídico-processual (direito 

processual) da forma jurídica outra, dando-lhe independência e, em certo sentido, até 

concedendo-lhe um status diferenciado perante o direito material: 

 

Assim, se no negócio jurídico, na lei ou no próprio ato jurídico processual a 

substância não chega a se manifestar sem a forma e não existe por si no mundo do 

direito, na hipótese do processo, contudo, já existe uma substância manifestada de 

maneira autônoma no mundo jurídico, antes mesmo do reconhecimento da 

existência do direito material
75

.  
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Isto quer dizer que, no campo mais dogmático, as formas institucionais e 

jurídicas chegam a existir de maneira muito independente e cada qual com uma 

tipologia jurídica extremamente distinta em relação às demais.  

Por outro lado, pensar e estudar o direito processual como forma jurídico -

processual em fina e rigorosa relação com a forma jurídica dos direitos materiais (por 

exemplo, liberdade, contratos, propriedade, igualdade, trabalho) e com a forma 

política estatal não é exercício de nomenclatura ou algum tipo espirituoso de 

criacionismo ou transformismo conceitual.  

O direito processual e o Estado talvez representem os dois grandes temas 

jurídicos da dogmática que têm especificidades muito bem definidas estruturalmente 

na reprodução das relações capitalistas, podendo, por conta disso, ser 

qualitativamente estudados pela teoria materialista do direito e do Estado. Isso 

porque o direito processual e a teoria do Estado conformam teoricamente e na prática 

a subjetividade jurídica e toda a gama sistematizada do direito objetivo vigente, seja 

o privado, seja o público em geral, ou, em especial, seja o penal.  

No próprio estudo da forma política estatal, Mascaro ressaltou que um dos 

aspectos do direito processual, qual seja, a previsibilidade do julgamento, se 

configura em um instrumental necessário da sociabilidade capitalista. Assim 

consignou: “A necessidade de se dar aos julgamentos uma maior previsibilidade 

aparta o poder de julgar dos demais poderes estatais – as instituições do próprio 

Estado, assim, se apresentam como poderes múltiplos e divididos”
76

.
 

Portanto, a forma jurídico-processual, seja no interior ou nos confins da forma 

política estatal, está apartada da totalidade das possíveis associações com o Estado, 

mas, por outro lado, tem o seu suporte necessário neste, traçando a sua 

instrumentalização na conjunção entre o estar ancorado no estatal e o servir à 

convalidação da forma jurídica (da subjetividade jurídica, do direito material 

subjetivo), após a precedente derivação das relações de produção capitalistas. 
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2.5 POR UMA TEORIA DA FORMA JURÍDICO -PROCESSUAL NA 

IMBRICAÇÃO COM A FORMA JURÍDICA, A FORMA POLÍTICA 

ESTATAL E A FORMA MERCADORIA 

 

Entende-se que, da mesma maneira que o Estado e a forma jurídica derivaram das 

relações de produção capitalistas, a forma jurídico-processual se constitui em uma forma 

jurídica de plena e irrestrita equivalência à forma mercadoria, derivada igualmente das 

relações de produção capitalistas.  

Na relação íntima que existe entre a forma jurídico-processual, o Estado e a 

subjetividade jurídica, não se compreende que possa ter simplesmente ocorrido uma derivação 

direta da forma jurídico-processual sem os arranjos da forma política estatal e do direito 

material, observando-se que todas essas formas são derivadas das relações de produção 

capitalistas. Destarte, precisamente foi com a subsunção real do trabalho ao capital
77

 que a 

forma jurídico-processual se constituiu, tendo primazia em sua fundação os contornos da 

subjetividade jurídica. 

A derivação da forma jurídico-processual ocorreu diretamente das relações de 

produção capitalistas, espelhando o mesmo fenômeno materialista que sucedeu com o Estado 

e com a forma jurídica do direito material, haja vista, de fato, que inexistiria a forma jurídica, 

a subjetividade jurídica, sem a correspondente instrumentalização judicial via 

operacionalização da forma jurídico-processual, esta que é acoplada formalmente à forma 

política estatal.  

Em outras palavras, trata-se de um tripé jurídico e institucional estrutural de 

equivalência à forma mercadoria. Forma jurídica do direito material jungida à subjetividade 

jurídica, forma política estatal e forma jurídico-processual se acoplam e se implicam 

mutuamente como formas derivadas da forma mercadoria, sendo que tanto o direito material 

                                                 
77

 A subsunção real do trabalho ao capital ocorre quando o trabalho abstrato se realiza concretamente. Naves 
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quanto o direito processual conformam-se no seio do nexo entre o Estado e a forma da 

subjetividade jurídica
78

. 

 Por outro lado, a forma jurídico-processual não parece ser simplesmente só a 

conformação de duas formas predeterminadas. Ela tem seu papel estrutural, seu “DNA” dado 

pela forma mercadoria. Não se perpetuaria a subjetividade jurídica, derivada da forma 

mercadoria, sem a forma jurídico-processual.  

A forma política estatal e a forma jurídica, como formas conformadoras, são derivadas 

diretamente das relações de produção capitalistas e, dito isto, ao mesmo tempo que são 

estruturais as forças produtivas, conformam os direitos e, no seu interior, são arquitetadas 

pelos direitos materiais subjetivos e pela forma jurídico-processual. Se há conformação, não 

se trata de conformação capaz de sozinha dar assunção à forma jurídico-processual, sem que 

houvesse a primazia da subjetividade jurídica na constituição desta, no mesmo rescaldo da 

derivação da forma mercadoria. Ademais, a conformação não pressupõe uma não forma. 

Formas podem ser conformadas por outras formas.   

Do mesmo modo como transcorreu com a forma política estatal, a forma jurídico-

processual tem seu embrião nas relações mercantis, na subsunção real do trabalho ao capital. 

Quando é veiculada estatalmente, não perde essa característica de ser derivada das relações de 

produção capitalistas, bem como a sua importância estrutural na valorização do valor. Antes 

da plenitude do Estado moderno, algum poder concentrado, certa descentralização 

administrativa, um dado controle do território e certa tributação sobre a população já 

persistiam, assim como, igualmente, persistia um direito processual embrionário, representado 

por tribunais, tribunais de exceção, juízes, procedimentos judiciais etc. Assim, da mesma 

maneira como ocorreu com o Estado, o direito processual antes do século XIX, ou seja, 

anteriormente à subsunção real do trabalho ao capital, se apresentava muito incompleto. O 

mercantilismo ainda não havia dado todos os contornos do direito processual. 

Várias outras razões podem ser apontadas para a não compreensão da forma jurídico-

processual somente como o resultado da conformação entre a forma política estatal e a forma 

jurídica, sem levar-se em conta a consideração de outras e distintas imbricações, com a 

primazia da subjetividade jurídica, no episódio de derivação dessas formas, consumada da 

forma mercadoria.  
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É sabido que o direito processual vai completar-se como forma jurídico-processual 

somente após a ocorrência da forma política estatal, sendo que o direito processual, na sua 

época de protoforma, já implicava/envolvia/resultava, por exemplo, algum tipo de processo e 

de jurisdição, sem, com isso, necessariamente, ser plenamente forma jurídico-processual.  

A incompletude do Estado representava igualmente a incompletude da forma jurídico-

processual, como duas formas ainda não integralmente derivadas da forma mercadoria. O 

Estado e o direito processual se completam no cume do modo de produção capitalista, quando 

há a subsunção real do trabalho ao capital. A forma jurídico-processual, a forma política 

estatal e a forma jurídica se desenvolvem em plenitude com a valorização do valor no modo 

de produção capitalista, sendo o Estado e a subjetividade jurídica responsáveis por 

imprimirem a conformação do direito processual e de outros domínios do direito. 

Por outro lado, a forma jurídico-processual não parece ser simplesmente decorrente da 

conformação da forma política estatal com a subjetividade jurídica na igualdade dos 

elementos conformadores. Ao diferenciar o direito processual de outros domínios do direito, 

tais como, por exemplo, o direito administrativo, o direito constitucional ou o direito 

tributário, a subjetividade jurídica imprime preponderância sobre a constituição da forma 

jurídico-processual, ao eleger essa forma como a consumadora da igualdade e da liberdade 

jurídicas, do contrato de trabalho e do contrato privado ou dos demais direitos materiais 

subjetivos, os quais também são conformados na relação instaurada entre o Estado e a 

subjetividade jurídica. Nesse diapasão, o Estado aparece como suporte necessário não 

somente do direito processual, mas, outrossim, dos direitos materiais privados ou públicos 

não processuais, sendo todos eles determinados, em última instância, pela forma mercadoria.   

Doutro modo, o suporte do Estado aos direitos ou à preponderância da subjetividade 

jurídica na constituição da forma jurídico-processual não quer significar que não haja o 

elemento da conformação entre a forma política estatal e a forma jurídica, apenas vem a 

significar que tal elemento varia muito de acordo com o domínio do direito. Nos direitos 

públicos não processuais, a primazia de sua formatação é do Estado; na forma jurídico-

processual, referida primazia é da subjetividade jurídica, observando-se que todos os direitos 

estão jungidos ao horizonte do modo de produção capitalista, em equivalência à forma 

mercadoria.  

Dessa conformação da forma jurídico-processual, obtida pelo nexo entre a forma 

política-estatal com a forma da subjetividade jurídica, deve-se levar a lição de que ela não se 

dá ao arrepio da história interna da derivação da forma mercadoria em direito, das relações 

sociais de igualdade e liberdade contratualizadas que requerem uma forma jurídico-processual 
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que funcione como efetivadora da subjetividade jurídica, ou, dito de outro modo, da situação 

social relacional dos sujeitos de direito.   

O direito processual moderno nasceu muito mais da imprescindibilidade de convalidar 

a forma jurídica, a subjetividade jurídica, a igualdade e a liberdade jurídicas, os contratos de 

todas as espécies, do que como um simples domínio jurídico técnico, indiferente, formatado 

pela forma política estatal. Precisamente por isso, para o domínio do direito processual, o 

Estado se constituiu muito mais como um suporte necessário da forma jurídico-processual do 

que como um embrião desta. Também por esse motivo que se justifica a protoforma do direito 

processual em conjunto com a protoforma do Estado. Institutos processuais embrionários, 

como os procedimentos judiciais, o juiz, os tribunais e a sentença conviveram em harmonia 

com as burocracias e hierarquias administrativas da protoforma estatal no pré-capitalismo, 

Assim, a forma jurídico-processual conforma-se muito mais significativamente pela 

atuação da subjetividade jurídica do que do Estado, o qual surgirá bem mais como um suporte 

imprescindível do direito processual, com a função mais emblemática de lhe instrumentalizar 

na teia da predecessora sobrechegada derivação da forma mercadoria. 

Certo é que a forma jurídico-processual não se define tão somente levando-se em 

conta a conformação da forma política estatal com a forma jurídica, sem a consideração da 

primazia da subjetividade jurídica, uma vez que a forma da subjetividade jurídica, não sendo 

capaz de sozinha ou com a colaboração do Estado perpetuar-se tal qual forma jurídica, não 

haveria de conformar outras formas, sem que ocorressem todas as derivações necessárias e 

estruturais que são impressas pela própria forma mercadoria. Dito de outro modo, é 

rigorosamente pelo fato de a forma jurídica necessitar estruturalmente (leia-se 

indispensavelmente) da forma jurídico-processual para a sua perpetuação que ambas as 

formas derivaram, impreterível e sincronicamente, da forma mercadoria, havendo apenas uma 

conformação estrutural do direito processual pela atuação do Estado.   

A conformação da forma jurídico-processual pela forma política estatal não retira 

também o fato de ambas essas formas serem derivadas da forma mercadoria. Não parece ser 

uma conformação só do Estado puramente que ensejaria a forma jurídico-processual, porque 

ser essa forma de alguma maneira conformada pela forma política estatal não vem 

necessariamente a significar que antes da referida conformação não poderia também, no 

mesmo momento de surgimento da forma política estatal, nascer como uma especialização da 

subjetividade jurídica, imprescindível para a consumação de direitos.  

Isso quer dizer que a própria forma pode ser conformada, gerando até mesmo uma 

forma mais acabada, entretanto, não aponta para a conclusão de que a conformação 
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absolutamente, em todos os momentos, sem outras e diversas imbricações, seja responsável 

por gerar a forma jurídico-processual. Conforme alhures dito, conformar não requer uma não 

forma. O que o Estado faz, para todos os domínios do direito, mas de modo diferente para o 

direito processual, é conformar uma forma jurídica arraigada na subjetividade jurídica, em 

específicas técnicas normativas processuais. 

Outras mais razões justificam uma especial conformação das técnicas da forma 

jurídico-processual pelo Estado em nexo com a subjetividade jurídica, em diferenciação a 

outros domínios do direito. No processo de conformação das técnicas da forma jurídico-

processual, há uma preponderância da subjetividade jurídica, isso porque o modo de produção 

capitalista, ao ensejar a forma da subjetividade jurídica com as suas especificidades, como a 

liberdade e a igualdade, impreterivelmente teria que ensejar outras formas sociais, como o 

Estado e a forma jurídico-processual. Em outras palavras, das relações de produção 

capitalistas, da forma mercadoria, não poderia derivar somente e tão só a forma jurídica sem, 

contudo, derivar-se a forma política estatal e a forma jurídico-processual.  

De outra maneira, uma forma jurídico-estrutural ao modo de produção capitalista, 

como o é forma jurídico-processual, antes de, prima facie, derivar da forma mercadoria, não 

poderia simplesmente derivar (porque tão só conformada) de outra forma jurídica em 

conjunto com a forma política estatal. A forma jurídico-processual, responsável por consumar 

universalmente e, com isso, colocar em prática a forma jurídica, a subjetividade jurídica, a 

relação social da igualdade e da liberdade não se constitui somente como a conformação de 

duas formas predefinidas, até porque, nesse sentido, da forma mercadoria derivam todas as 

outras formas necessárias à sua existência, à sua perpetuação. Não haveria a perpetuação da 

forma jurídica, da subjetividade jurídica e da própria forma mercadoria sem que a forma 

jurídico-processual derivasse diretamente das relações de produção capitalistas, sendo todas 

as técnicas jurídicas processuais conformadas nos limites do Estado. A forma jurídico-

processual é estrutural ao modo de produção capitalista e, por isso, equivalente à forma 

mercadoria. 

Ademais, a forma jurídico-processual não é gerada somente pela conformação entre a 

forma política estatal e a forma jurídica ou só pela derivação destas, sem o rescaldo de ter 

igualmente derivado da forma mercadoria, até porque inexiste Estado moderno que já não 

nasça com a qualidade intrínseca da jurisdição e do direito processual e, também não existe 

subjetividade jurídica que sobreviva sem a atuação do direito processual. Isso quer dizer que 

não existe forma política estatal que não venha ao mundo sem a exata concomitância da forma 

jurídico-processual.  
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3 TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL MATERIALISTA I : A 

RELEVÂNCIA DO ASPECTO ECONÔMICO  

 

3 .1 A “INVENÇÃO” DO DIREITO E DOS SEUS ASPECTOS PROCESSUAIS 

EM ROMA 

 

Ao falar do direito romano, na história, diversos recortes históricos, 

metodológicos e interpretativos são possíveis. Tendo em vista a abordagem 

científica, não muito se difere o seu estudo de outros domínios do conhecimento 

humano, que podem ser apreendidos por metodologias distintas, as quais, às vezes, 

porventura, são até excludentes.  

Do ponto de vista da historiografia do direito romano, existem duas 

importantes classificações: a classificação pelo critério jurídico e a classificação pelo 

critério político
79

. 

 Considerando o método de análise, poder-se-ia pensar, de imediato, em vários 

paradigmas distintos de compreensão do direito romano. Dois métodos excludentes 

em suas premissas e conclusões são citados na sequência. O primeiro trata-se do 

método utilizado no presente trabalho, o segundo, excludente des te, se acopla em 

diversas perspectivas teóricas dentro do mesmo discurso histórico -jurídico, 

produzido pela maioria dos estudiosos do direito romano.  

Assim, de maneira lato sensu, a divisão que se utiliza aqui para pensar 

metodologicamente o direito romano é a seguinte: (a) o método filosófico do 

materialismo histórico e dialético, de Marx, é aplicado para uma leitura histórico-

materialista de perquirição do objeto direito romano, ao pensar esse conhecimento 

mais como “determinação política”
80

 do que como ciência jurídica, ou, mesmo, mais 

                                                 
79

 Pelo critério jurídico, para fins acadêmicos, o direito romano pode ser compreendido, de forma muito ampla, 

como sendo, na história, todo o período de estudos e de existência prática do próprio direito romano, ou seja, 

nesse sentido amplíssimo, o direito romano seria o conjunto de normas e a tradição romanista compreendidos 

desde o ano de 753 a.C. até o século XX. Já em sentido jurídico estrito, o direito romano é o conjunto de 

normas e preceitos jurídicos existentes em Roma e nos territórios romanos desde meados do século VIII a.C. 

(753 a.C.) até a morte de Justiniano, em 565. A classificação estrita do ius romanum o distingue em quatro 

períodos singulares: o arcaico (753 a.C.? a 130 a.C.), o clássico (130 a.C. a 230 d.C.), o pós-clássico (230 a 

530) e o justiniano (530 a 565). Já o critério político de classificação histórica do ius romanum divide a história 

deste da seguinte forma: o direito romano da época monárquica (de 753 a.C. até 510 a.C.), o direito romano da 

época republicana (510 a.C. até 27 a.C.), o direito romano da época imperial (27 a.C. até 284) e, por fim, o 

direito romano da época absolutista (284 a 476). Cf. CRUZ, Sebastião. Direito Romano (Ius Romanum) I: 

Introdução. Fontes. 4. ed. Coimbra: Dis Livro, 1984. p. 34, 38 e 41.   
80

 “A atribuição de capacidade para a prática de atos de comércio a alguns homens e não a todos, e o bloqueio da 

autonomia da vontade do cidadão romano são, assim, uma determinação política, de modo que a liberdade e 
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como uma pré-ciência jurídica bem distante das características do direito moderno; 

(b) o método metafísico ou da lógica formal ou idealista ou formalista ou analítico ou 

historiográfico, trabalhado por juristas, historiadores e estudiosos do tema, críticos 

ou não, utilizado para pensar o direito romano nas suas relações internas, pelos seus 

significantes e significados linguísticos, na sua conformação lógica interna, na sua 

relação conceitual com o mundo romano, medieval e moderno e, em especial, com o 

direito moderno, sem proceder-se a maiores implicações com os modos de produção 

dominantes das distintas formações sociais e as formas de consciência e de vida 

concreta das pessoas nas respectivas sociedades.  

Muitas interpretações do direito romano o ligam diretamente à modernidade 

jurídica sem estabelecer compreensões mais profundas das inexoráveis relações 

econômicas inseridas estruturalmente na sociedade moderna que a faz, em especial, 

uma sociedade jurídica. Por isso, muitas dessas formas de análise dogmáticas do 

direito romano são, em essência, metafísicas, naquele mesmo sentido da metafísica 

ou da lógica formal exposta pelos autores materialistas, como é o caso exemplar de 

Alfredo Saad Filho na seguinte passagem:  

 

Em contraste, abordagens metafísicas, inclusive a lógica formal, veem o concreto 

como um aglomerado de elementos ontologicamente independentes ligados apenas 

externamente e de forma mais ou menos contingente. As abordagens metafísicas 

geralmente se estruturam em torno de generalizações mentais. Para filósofos na 

tradição de Locke, Kant e Mill, esse é o único procedimento legítimo para o 

desenvolvimento conceitual. As generalizações mentais baseiam-se na seleção 

arbitrária de certas relações ou propriedades comuns para análise posterior, por 

exemplo, em economia, o trabalho, a demanda, o mercado ou a utilidade
81

.  

  

Dito isso, a abordagem teórica que se faz do direito romano tradicionalmente é 

aquela que se dá por meio de “generalizações mentais” baseadas “na seleção 

arbitrária de certas relações ou propriedades comuns”, ao unir o ius romanum 

diretamente aos institutos jurídicos modernos, por exemplo, do direito de família ou 

do direito das coisas, sem, contudo, firmar substanciais diferenciações teórico -

práticas ao dissecar a realidade das relações materiais concretas, tornadas ta is pelos 

respectivos modos de produção.  

                                                                                                                                                         
igualdade dos homens não decorrem do processo do valor de troca, como na sociedade do capital, mas do seu 

status”. NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Universitário, 2014. p. 73. 
81

 SAAD FILHO, Alfredo Antonio. O valor de Marx: economia política para o capitalismo contemporâneo. 

Campinas: Unicamp, 2012. p. 21.  
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Portanto, as conclusões obtidas aqui só terão validade para aqueles que 

utilizam as premissas teóricas do materialismo dialético e histórico. À outra cepa de 

pensadores e estudiosos do direito romano caberá validar ou não as premissas e 

conclusões ora utilizadas, mesmo sendo adeptos de outras teorias metodológicas.  

 Independentemente das premissas teóricas das quais se partem, são inegáveis 

as doutrinas, as construções conceituais e a quantificação teórica acadêmica secular 

no estudo e doutrinação do que se entende comumente por direito romano. Nesse 

sentido, inegável que seus extensos estudos transcorreram os períodos clássicos e 

pós-clássicos e transpassaram toda a Idade Média, sendo retomados continuamente 

na época moderna, como, por exemplo, nas explicações elaboradas para alguns 

institutos do direito civil, fornecidas por uma assimilação cognitiva não 

problematizante de continuidade histórica linear com os institutos do direito romano, 

posição defendida por alguns teóricos do direito romano ou mesmo civilistas 

modernos romanistas.  

Para qualquer metodologia que se valha da compreensão do que vem a ser o 

direito romano, não se pode negar a sua amplíssima presença cultural na Idade 

Antiga, Média, Moderna e até Contemporânea. Na Idade Média, o direi to romano 

ressurgiu pela Escola dos Glosadores. Esta nasceu em Bolonha, no século XII, e foi 

responsável pela retomada do estudo do direito romano e pelo estabelecimento das 

faculdades de direito em todo o velho mundo, com o objetivo de estabelecer 

comentários, glosas ou notas às instituições romanas a que se referiam. Igualmente, 

ao trabalhar com o direito romano depois da Escola dos Glosadores está a Escola dos 

Comentadores ou Pós-glosadores
82

, que não se bastava em comentários, mas tinha 

por objetivo requalificar o próprio direito romano.   

Afastando-se de toda essa direta influenciação cultural do direito romano na 

significação do direito moderno, é pelo método histórico dialético ora empregado que 

se entende que a simples ocorrência sucessiva do estudo do direito romano ou a 

aplicação desse conhecimento na resolução de casos concretos, ao se utilizarem os 

seus alicerces significantes, não é constitutivo necessário de validação da forma 

direito ou forma jurídica antes do advento do modo de produção capital ista.  

                                                 
82

 Referente à Escola dos Glosadores e a Escola dos Comentadores ou Pós-glosadores, cf. JUSTO, A. Santos. 

Nótulas de história do pensamento jurídico. Coimbra: Coimbra, 2014. p. 26-31; MARQUES, Mário Reis. 

História do Direito Português Medieval e Moderno. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 17-51; e PRATA, 

Edson. História do Processo Civil e sua Projeção no Direito Moderno. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 100-

107.  



52 

 

 Pode-se entender que o “direito”, em Roma, se constituía em um saber, uma 

“determinação política” não apartada das relações de poder que existiam. Nesse 

sentido, faltava-lhe o qualificativo que somente a sociedade capitalista veio a dar -

lhe, qual seja, a equivalência à forma mercadoria
83

, com a simultânea e lógica 

consequência da universalização da forma jurídica e, em regra, a possível 

sobreposição estrutural do direito perante as outras formas sociais.   

Em Roma, ao não se estabelecer o direito como forma jurídica equivalente à 

forma mercadoria, lhe carecia justamente a universalização que a Idade Média 

também não conheceu, a par de todas as pretensões de autonomização “jurídica” no 

período medieval, com a ideia de um ius commune em diálogo permanente com o 

direito romano
84

.  

Assim, no período do império romano não se pode falar propriamente em 

direito ou em forma jurídico-processual, por não estar presente o requisito básico 

mercadoria como valor de troca universalizado
85

; não sendo, desta feita, a circulação 

da mercadoria o “pressuposto real do processo de produção”
86

, o direito não aparecia 

como um estrutural dessa sociedade. Destarte, somente o trabalho abstrato e o valor 

                                                 
83 

“Ora, se a forma do direito depende da forma mercadoria, e se esta só se realiza no modo de produção 

capitalista, então a forma jurídica também depende do modo específico de organização do processo de trabalho 

decorrente da instauração das relações de produção capitalistas. Podemos, então, dizer que, se o direito 

‘acompanha’ o movimento que é ‘comandado’ pelas ‘exigências’ da produção, o direito sofre também a 

determinação dessa esfera, ainda que não de modo imediato”. NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e 

Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 72-73.  
84

 A pretensão de automização e universalização de um direito na Idade Média pode levar o nome de direito 

comum. A concepção doutrinária que se tem do ius commune pode apontar para este lado: “O direito comum, 

stricto sensu, designa o direito romano; este é seu núcleo fundamental. Lato sensu, refere-se ao utrumque ius, a 

um sistema único de normas universais constituído pelo direito romano e pelo direito canónico. Sensu 

latissimo, compreende, para além destes direitos, também a literatura jurídica e a jurisprudência que se foram 

acumulando à sua volta, assim como o direito feudal recebido no Corpus Iuris (Libri feudorum). Fora deste 

contexto, recorre-se à expressão direito comum para designar o direito geral do reino em contraposição ao 

direito local”. MARQUES, Mário Reis. História do Direito Português Medieval e Moderno. 2. ed. Coimbra: 

Almedina, 2009. p. 16.   
85 

“A categoria do valor está, portanto, vinculada a um determinado modo de produção, precisamente o 

capitalista, que é o único modo de produção no qual o trabalho ‘abstratamente humano’ é ‘a única fonte de 

valor [...] dispendido na produção’. Isso significa que a mercadoria em sentido próprio, só pode adquirir plena 

existência em uma formação social capitalista, pois somente nela o trabalho se reveste dessa forma, e é 

somente nela que a condição absolutamente essencial para a generalização da forma de mercadoria se verifica: 

a transformação da própria força de trabalho em mercadoria”. NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do 

Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 2014. p. 41. 
86

 “O aparecimento histórico da circulação faz mudar, desde os fins da República, a fisionomia da economia 

romana. Esta de uma economia de subsistência (M.Finley) – no princípio denominada pelo modo de produção 

mercantil simples (E.Mandel) – torna-se, com as devidas limitações, numa economia de troca sem que a 

circulação tivesse convertido, por isso, no pressuposto real do processo de produção”. MEIRELES, Henrique 

da Silva Seixas. Marx e o Direito Civil: para a crítica histórica do paradigma civilístico. Coimbra: Coimbra, 

1990. p. 133-134. 
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de troca da mercadoria seriam capazes de fornecer a sustentação necessária à forma 

jurídica em especial diferença às formas religiosas, oligárquicas e políticas. 

 

Se aceitássemos esses resultados, que até agora constituem o nível mais 

elaborado de reflexão sobre o chamado direito pré -burguês, seria possível 

concluir que a insuficiência da abstração do direito em Roma, decorrência, 

como vimos, de uma sociedade na qual não impera o princípio do valor de 

troca, configuraria um obstáculo inafastável para o surgimento de uma 

forma jurídica com eficácia plena, isto é, para que surgisse o dir eito como 

forma social totalmente separada e autônoma em relação a outras formas 

sociais e que contivesse em si todas as suas determinações. Ou seja, o 

elemento jurídico nessa sociedade não seria completamente determinado 

pelo processo mercantil, exigindo uma determinação suplementar para a 

sua existência, configurando o que poderíamos, neste caso, chamar, 

seguindo Althusser, de uma subdeterminação. Seria por isso que a política 

(e a religião) nunca cessariam de operar no terreno do ‘jurídico’
87

. 
 
 

 O “direito” em Roma não é rigorosamente direito , se considerado o paradigma 

de compreensão do jurídico na modernidade. Sua função é eminentemente ligada não 

ao “pressuposto real do processo de produção”, mas a alguns aspectos sociais 

específicos da família, da moral, da religião e do poder político da oligarquia
88

. 

Márcio Naves igualmente elabora essa crítica ao direito romano:  

 

Assim, aquilo que conhecemos como direito romano, e, por extensão, todo 

o direito pré-burguês tem, na verdade, uma natureza incompatível co m a 

forma jurídica. Todo o peso insuportável da tradição jurídica romana, que 

se impõe a nós com a força definitiva dos séculos que a espreitam, não foi, 

no entanto, capaz de produzir um conceito de direito que não precisasse 

apelar para o misticismo religioso, nem uma concepção jurídica que não se 

fundasse na moralidade suspeita do direito natural, em suma, que não se 

apoiasse em última instância, na política. [...] Desde a sua origem o 

chamado direito de Roma antiga é uma tortuosa expressão de religiosida de, 

que atravessa por inteiro, mesmo que, nos momentos mais elevados da 

elaboração de sua casuística, seja nas sombras do brilho de seus notáveis 

jurisconsultos que ela opera os seus efeitos. [...] O ‘direito romano’ é, 

assim, a expressão, subterrânea ou luminosa, em suas tantas modalidades, 

de relações de poder que se exprimem na religião e na moral
89

.   
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 NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Universitário, 2014. p. 64. 
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 “Y la relativa contracción del mundo mágico-religioso, ya perceptible en el siglo V a.C. y luego cada vez más 

acentuada, habría marcado a su vez la invencible expansión del ius, regulador fundamental de los requisitos 

familiares y patrimoniales de la ciudadanía, que desde los inicios del siglo III aparecerá con las connotaciones 
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A ausência do Estado, conforme qualificado e constituído nas Idades Moderna 

e Contemporânea, também é comprovação da insuficiência do direito romano
90

. 

Existe, assim, uma parcialidade no todo social; com a exclusão dos escravos, o 

direito não se fazia universal e igualmente não contribuía estruturalmente para o 

modo de produção escravagista, na medida em que a economia daquela sociedade 

dependia muito mais de um poder político e religioso, da coação direta de uma 

classe, do que de um instrumental jurídico autônomo e universal.  

No período arcaico do direito romano, o direito pouco guardava proximidade 

com as noções modernas de justiça, confundindo-se, não obstante, com a religião e a 

moral
91

. Nesse período, o pretenso direito ocorria entre os patres familias, os quais, 

nas suas relações internas, familiares, estavam muito mais próximos de um poder 

puro, com a autoridade de vida e morte (ius vitae acue necis) sobre os seus membros, 

restringível somente por imperativos sociais , e não por uma normatização jurídica 

universal sobreposta às vontades sociais e religiosas: 

 

La familia romana primitiva comprendía el conjunto de personas sometidas 

al poder (potestas) de un jefe de familia (paterfamilias). Los vínculos que 

unían a esas personas con el pater eran variados; descendencia, 

matrimonio, adopción. Desde el punto de vista económico la familia 

constituía una unidad de explotación agraria en la que participaban sus 

miembros con una vivienda, unas tierras, un reducido número de esclavos, 

más o menos cabezas de ganado y aperos de labranza. Dentro de la familia 

el pater tenía una potestas jurídicamente total, incluyendo el derecho de 

vida y muerte (ius vitae necisque) que sólo quedaba indirectamente 
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55 

 

limitada por las normas religiosas y por el control de la conciencia p ública 

que castigaba los abusos llamativos de poder por parte del pater
92

.  

 

Parece contraditório dizer que seja direito – ainda mais se tomado o direito no 

sentido moderno do termo – um “poder jurídico” e que esse “poder jurídico” seja de 

vida e morte e ao mesmo tempo seja limitado somente por questões de ordem 

religiosa e social. Se for apenas e simplesmente poder não é direito, e se é poder 

limitado por questões de ordem religiosa e social, mais ainda não seria direito. Isso 

muito mais parece uma determinação política do que uma determinação jurídica.   

Em momento posterior, é certo que o direito de vida e morte, exercido pelo 

pater familias, deixou de existir, entretanto, manteve-se, por outro lado, o poder do 

pater familias sobre o patrimônio familiar e os membros da família, o que, naquela 

época histórica, não descaracterizava o fato de as relações sociais aparecerem muito 

mais como determinações políticas transvertidas da couraça jurídica do que ancoradas em 

um universal jurídico, autônomo e imperativo.  

Em Roma, não subsistia uma caracterização do indivíduo no sentido de sua 

singularidade no universal. Individualidades com subjetividades jurídicas inexist iam 

em Roma. A subjetivação jurídica aparece somente na modernidade e conforma toda 

a teoria do direito dessa época histórica: “En el mundo antiguo, una concepción 

auténticamente individualista de la persona y de la subjetividad social en afecto 

nunca se radicó”
93

.
 
  

  Mas não só isso configura o ponto de distinção da modernidade e 

contemporaneidade jurídica ao “direito romano”. Apesar da pretensão de 

autonomização do direito – muito presente na sociedade romana –, esse 

conhecimento não se apartava da religião
94

, do simbólico, dos rituais, o que parece, 

por si só, ser capaz de negar, sem mesmo a necessidade de se recorrer diretamente às 

categorias marxistas, a soberania dessa pretensa autonomia científica do direito.  
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 Ao analisar a conformação do direito romano, Schiavone observa: 

 

Es en todo caso seguro que la experiencia más remota evoca en el 

horizonte de ius – un complejo de procesos rituales suspendidos entre lo 

humano y lo divino – tuvo desde el inicio un rol esencial en las relaciones 

comunitarias sociales y de poder, y que la continuidad entre hombres y 

dioses en el disciplinamento que ella indicaba contribuyó en gran medida a 

la constitución del más antiguo cuadro simbólico de la ciudad
95

.   

 

Assim, a falta do atributo da individualidade, dos aspectos ligados à 

subjetividade jurídica moderna do indivíduo pode demonstrar uma falha no projeto 

de um autêntico direito em Roma. A liberdade e a igualdade, tomadas como 

conceitos trans-históricos, demonstram a carência de pensar rigorosamente o direito 

em Roma em quaisquer semelhanças à experiência jurídica moderna. Não há, em 

Roma, uma perspectiva de subjetivação da liberdade e da igualdade, principalmente 

se pensadas estas tendo em vista a carência da universalização do valor de troca das 

mercadorias, esta que impossibilitava a própria subjetividade universal do sujeito, 

uma vez que, por exemplo, os atributos subjetivos do sujeito sucediam 

essencialmente em razão da “natureza política da equivalência subjetiva” , e não tal 

qual ocorreria no capitalismo, pela “equivalência subjetiva jurídica”, que 

pontificaria, por sua vez, a verdadeira universalidade e essencialidade do direito na 

modernidade. Com base no marxismo, em duas importantes passagens, observa 

Márcio Naves:  

 

Estas passagens dos Grundrisse nos oferecem a análise precisa das condições 

específicas de existência da liberdade e da igualdade da sociedade capitalista. A 

liberdade e a igualdade antigas – exclusivamente atribuídas aos proprietários da 

riqueza – são, como diz Marx, o contrário da liberdade e da igualdade modernas 

justamente por não terem o ‘valor de troca desenvolvido como fundamento’, tanto 

que esse desenvolvimento acarreta a sua dissolução. E isso ocorre porque as 

categorias modernas da liberdade e da igualdade ‘pressupõem’ as relações de 

produção capitalistas fundadas no trabalho livre, assalariado. [...] A subjetividade 

humana, portanto, não se separa da condição social do agente, da posição a ele 

atribuída no tecido social desde fora do processo de trocas. Isso significa que a 

esfera da circulação não é capaz, por si mesma, de prover o homem de capacidade 

para o exercício de atos de troca, e que essa capacidade tem que ser atribuída ao 

homem como uma estrutura de poder, daí decorrendo a natureza política da 

equivalência subjetiva nas sociedades antigas, como a romana, em contraposição à 

equivalência subjetiva jurídica da sociedade do capital. Em Roma, a vontade não é 

livre, não apenas porque alguns estão submetidos à autoridade de outros, mas 

sobretudo porque a liberdade não está interiorizada na pessoa, como uma faculdade 

a ela pertencente, mas, ao contrário, como uma qualificação que recobre 

determinado estrato social. O indivíduo é considerado e qualificado por suas 

virtudes, condições e peculiaridades concretas, contingentes, historicamente 
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determinadas, e não de modo indiferenciado, como em uma universalidade 

abstrata
96

.  

 

Por outro lado, se for considerada a circulação de mercadorias como fator de 

discriminem da existência de um direito romano, esta também não é capaz de 

qualificá-lo. A circulação de mercadorias, em Roma, apesar de ter “conhecido um 

relativo grau de expansão”, não realizou o “processo de valor de troca”, não 

existindo as abstrações necessárias do trabalho a qualificar um direito abstrato e 

universal, estrutural ao modo de produção.   

 

Desse modo, os limites da elaboração jurisprudencial romana decorreriam da 

natureza da esfera da circulação naquela formação social, na qual, muito embora a 

troca de bens tenha conhecido um relativo grau de expansão – razão pela qual as 

formas embrionárias do direito teriam podido surgir – o processo do valor de troca 

permaneceu sempre bloqueado. De fato, em uma sociedade cujas relações de 

produção permanecem escravistas, portanto, na qual a força de trabalho não tem um 

caráter mercantil, não seria possível jamais a generalização das trocas de 

mercadorias e, portanto, a relação de equivalência só teria conhecido um 

desenvolvimento muito limitado
97

. 

 

O tema da ausência da circulação da mercadoria com valor de troca e da 

carência da universalidade das categorias jurídicas
98

 pode ser colocado na raiz do 

problema na percepção da incompletude do direito romano. A inexistência da 

subjetividade jurídica, dos direitos subjetivos, nesse sentido, aponta precisamente 

para a determinação política na superestrutura daquela sociedade, desenhando a 

carência de um ordenamento jurídico em Roma Antiga.  

Referente à formação de um direito processual, a perspectiva não se afigura 

distinta. A pretensa ideia de processo, em Roma, pode ser orientativa da falta do 

elemento essencialmente jurídico, só conhecido na Idade Moderna.  

No primeiro período romano, as decisões eram colocadas pelos pontífices, 

evocando-se o divino, em uma análise concomitante das práticas já estabelecidas. Em 

duas passagens, observa Aldo Schiavone:  
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Responder a las preguntas de los patres que los interrogaban se conv irtió 

para los pontífices en una tarea fundamental. Eran sobre todo los 

mecanismos de la descendencia paterna, de la reciprocidad económica y del 

intercambio matrimonial los que requerían la pro tección de los enunciados 

sacerdotales. [...] Cada nueva pregunta de los patres era ante todo 

confrontada con la posible existencia de precedentes, con la masa múltiple 

sedimentada de los pareceres ya expresados. Comenzaba a constituirse así, 

pasando por el filtro de un grupo muy restringido, una sabiduría en 

potencia nueva respecto a los recursos de la mentalidad arcaica, 

intrínsecamente casuística, preceptiva y puntiforme (un parecer para cada 

pregunta); un primer auténtico saber del ius, del cual todavía podemos 

individuar algunas coordenadas
99

.  

 

Mesmo em momentos posteriores, nos quais os jurisconsultos passa ram a 

emitir decisões sobre os casos, valorando as divergências, respondendo às 

controvérsias, esse terceiro “imparcial” não se estabeleceu nem próximo ao juiz 

moderno. Os jurisconsultos faziam parte da aristocracia e, ao colocarem os seus 

pareceres, o faziam evocando uma condição natural, uma ordem natural. Eles eram 

intérpretes da natureza das coisas
100

, e o direito não se conformava como um 

universal de características normativas abstratas, nem mesmo como um normativo 

ético. O comando do “direito”, que se estabelecia caso a caso, não era essencialmente 

um comando jurídico no sentido que esse termo veio a ter na modernidade, sendo 

conformado muito mais como um comando político de resolução de casos concretos, 

ancorado na tradição, nas liturgias e nos valores sociais da família romana e da 

aristocracia.  

Por qualquer chave de leitura que se percebam o direito e a ideia de um direito 

processual romano, em todas as suas etapas histórico-evolutivas há fortemente o 

elemento pré-jurídico ou ajurídico confundindo-se com o elemento dito puramente 

jurídico. Seja na fase das legis actiones, marcada pela religiosidade, seja nos últimos 

séculos da República e, neste, especialmente no meio do século II a.C., em que se 

modifica a forma, mas não obstante o elemento continua a ser ritualístico, casuístico 
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e religioso, ou seja, ainda, na última fase, na qual o processo se realiza com a 

vontade arbitrária do imperador
101

.  

O direito processual inclusive pode ser um orientativo de que as relações 

sociais, em Roma Antiga, não se estabeleciam pelo vínculo subjetivo da pessoa, em 

uma relação jurídica que detivesse em seus extremos a subjetividade jurídica ; do 

contrário, as relações sociais se davam considerando os “estamentos”, a comunidade, 

a cidade.  

 

Todos los magistrados tenían la facultad, en el ejercicio de las propias 

funciones, de hacer comunicaciones al Pueblo, el así llamado ius edicendi, 

lo poder de promulgar edictos (edicta): pronunciamientos – en orígenes 

orales, luego escritos – que se dirigían a toda la ciudadanía
102

. 

 

Faltavam, assim, em Roma, os qualificativos valor abstrato do trabalho e 

valor de troca das mercadorias  com a consequente universalização das formas 

sociais tal qual, por exemplo, passou a ocorrer no modo de produção capitalista, em 

que a subjetivação do sujeito passou a ser o elemento determinante do jurídico.  

O direito processual romano, portanto, foi igualmente insuficiente enquanto 

configuração de uma forma jurídica específica, pois significava, em primeiro plano, a 

expressão direta da política e da religião. Não sendo o direito um equivalente à forma 

mercadoria, institucionalizado em um poder central e universal apartado da religião, 

da moral e da política, não poderia existir senão como vontade parcial e cultural das 

oligarquias ou do imperador romano, sem assim estabelecer-se como um estrutural de 

seu respectivo modo de produção. 
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Por isso, a jurisdição, em Roma – esta que é um dos principais elementos no 

estudo do direito processual contemporâneo –, confundia-se com o poder militar ou 

era expressão do sentido ético-religioso do termo direito. Em duas passagens 

seguidas, o romanista Pablo Fuenteseca exemplifica a existência de uma corrente 

romanista que considera a jurisdição como poder militar e lhe afirma o sentido ético -

religioso: 

 

Una gran parte de la doctrina supone que la función jurisdiccional 

(iurisdictio) surgió como una de las manifestaciones del poder global 

denominado imperium, propio de los magistrados mayores y, por tanto, 

también del praetor, al cual aparece atribuida la iurisdictio urbana desde 

las leges Liciniae-Sextiae. Otra corriente doctrinal pretende separar la 

iurisdictio del concepto de imperium, porque este significaría 

esencialmente poder militar. […] El origen de la noción de iurisdictio 

quizá puede explicarse si se piensa en el sentido ético -religioso del término 

ius. La expresión era un predicativo con el cual se calificaba la licitud o 

ilicitud de una acción o actividad (ius est – ius non est). No se concibe la 

idea de ius sin relación con la noción superior de iustitia como criterio más 

alto propio de los dioses que rigen la conducta humana. Los sacerdotes, 

intérpretes de la voluntad divina, monopolizaban los ritos que conduc ían a 

la determinación de lo justo (ius). En este sentido la misma tradición 

romana admite que las primitivas fórmulas judiciales (actiones) se hallaban 

celosamente conservadas bajo custodia de los pontífices. El pretor es el 

sucesor de los sacerdotes en una función ya secularizada consistente en 

autorizar la actuación ritual de las partes en litigio
103

. 

 

Formas ritualísticas (procedimentos romano), expressão de imperium e poder 

militar (jurisdição romana), “sentido ético religioso e cultural
104

 do termo ius” 

demonstram que o exercício processual do direito em Roma sucedia em estrita 

obediência e correspondência ao modo de produção escravagista dessa mesma 

sociedade, sem, portanto, a necessidade de firmar-se como forma jurídica abstrata, 

autônoma, impessoal e universal, conforme o direito viria a qualificar-se no modo de 

produção capitalista.   
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3.2 O MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL E AS FORMAS SOCIAIS                     

PRÉ-JURÍDICO-PROCESSUAIS 

 

O modo de produção feudal foi uma formação social que não requereu o qualificativo 

trabalho assalariado para mantê-lo no seu específico funcionamento. Nesse modo de 

produção, as formas das relações sociais não jurídicas, por si só, até então existentes, 

apareciam em um papel mais primordial, ou seja, mais determinante, sendo que foi pelo poder 

direto do senhor feudal exercido com ou sem uma aparelhagem pré-jurídica de força (por 

exemplo, guerreiros particulares) e, também, pela ideologia que permeia toda a Idade Média, 

advinda em grande medida dos rituais, pregações e simbolismos da Igreja Católica, que a 

relação de produção feudal se estabeleceu e se manteve
105

.  

Como forma social específica da Idade Média, a Igreja Católica é a instituição 

responsável por formatar culturalmente as relações sociais no mundo católico, ditando a 

direção do pensamento medieval, permeando e sendo permeada pelo modo de produção 

feudal. Conforme lembram Engels e Kautsky: “Jurisprudência, ciência da natureza e filosofia, 

tudo se resumia em saber se o conteúdo estava ou não de acordo com as doutrinas da 

Igreja”
106

. 

A par das relações imbricadas da Igreja Católica com o modo de produção feudal, foi 

esse modo de produção a seta dos horizontes do homem no medievo, pois dizia respeito à 

forma de apropriação da natureza, ao modo de vida e de subsistência. Alguns historiadores 

qualificam, inclusive, esse modo de produção como de “economia natural” em oposição à 

“economia de troca monetária”, conforme lembra Maurice Dobb
107

.  

O modo de produção feudal caracterizava-se pela servidão. Era um modo de produção 

que se estabelecia entre o senhor feudal e o servo, em que o feudo, com as suas próprias 

características e particularidades, aparecia como uma espécie de “moeda de troca”, retribuição 
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ou equivalência entre o senhor feudal e o servo
108

, com o trabalho deste último prestado 

àquele e com a garantia de sustento e segurança do servo, sendo, dessa maneira, o feudo o 

local onde se firmavam as relações de produção material e de proteção.  

Assim, cada feudo tinha suas próprias regras e não existia um poder externo que se 

impusesse perante todos os feudos que não somente o poder do rei: “Cada barão é soberano 

em sua baronia” e o “rei é soberano sobre todos”, já dizia Philippe de Beaumanoir, em obra 

do século XIII
109

.  

A relação de poder existente no feudalismo é propriamente constitutiva desse modo de 

produção material da vida. Quando o pequeno proprietário se confia ou se vende ao senhor 

feudal, o faz em troca da garantia, prestada por este último, de sua subsistência e proteção 

frente a um invasor
110

. É essa relação de poder, medo e coação que permeia esse modo de 

produção material da vida, não contribuindo em nada para ele o designativo jurídico moderno 

da liberdade e da igualdade. 

 

Os camponeses eram mais ou menos dependentes. Acreditavam os senhores 

que existiam para servi-los. Jamais se pensou em termos de igualdade entre 

senhor e servo. E no que se relacionava ao senhor, este pouca diferença 

fazia entre o servo e qualquer cabeça de gado de sua propriedade
111

.
 
  

 

Para esse modo de produção ainda muito rudimentar de relações humanas, não há a 

necessidade de uma forma jurídica universal (direito) que funcione como superestrutura, de 

um instrumento procedimental que garanta a consumação dessa forma (processo judicial e 

jurisdição) nem mesmo de um poder institucional impessoal que o assegure (Estado)
112

. O 
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 Sobre o significado do termo feudo já anotou o medievalista Marc Bloch: “Entre os habitantes das casas 

senhoriais, onde era de uso diário, tornou-se hábito só reter dele a ideia de remuneração em si, sem daí para a 

frente dar atenção à natureza, mobiliária ou imobiliária, do que era dado. Um companheiro, até ali alimentado 

pelo chefe, recebia deste uma terra? Esta era, por sua vez, chavada o feus do homem. Depois, como a terra se 

tinha tornado, pouco à pouco, o salário normal do vassalo, foi a esta forma de retribuição, com excepção de 

qualquer outra, que finalmente o velho substantivo, que tinha partido de uma significação exactamente 

oposta, passou a ser reservado. Assim como aconteceu mais do que uma vez, a evolução semântica acabou 

em contra-sentido”. BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Lisboa: 70, 2014. p. 200. 
109

 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 84.     
110

 Cf. TOUCHARD, Jean. Historia de las ideas políticas. 5. ed. Madrid: Tecnos, 2004. p. 132. 
111

 HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. Trad. Waltensir Dutra. 12. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 

1976. p. 17. 
112

 Analisando a perspectiva teórica de Joachim Hirsch sobre o Estado, observa Camilo Caldas: “A ausência de 

coesão social do capitalismo é apontada assim como característica intrínseca e específica do capitalismo. No 

feudalismo, a atividade econômica não está estruturada na relação entre indivíduos independentes, havendo 

uma subsunção a uma comunidade ‘natural’, hierarquizada. Os laços de servidão não são fruto da autonomia 

da vontade, mas decorrência da tradição e, no entender da escolástica medieval, da natureza”. CALDAS, 

Camilo Onoda Luiz. A teoria da derivação do Estado e do direito. São Paulo: Outras Expressões, 2015. p. 

103. 

 



63 

 

modo de produção feudal se estrutura pela terra, pela força bruta, pela coação, pela moral e 

pela crença religiosa. O direito não tem absolutamente nada a ver com esse modo histórico de 

produção, nem mesmo lateralmente constituía as relações de produção dessa sociedade, que 

foi muito mais pautada no temor, nas necessidades materiais e na crença do que em qualquer 

estrutura jurídica prévia. 

Por isso, no feudalismo, a ausência de um regramento jurídico geral e abstrato, de um 

direito subjetivo e da intervenção de um poder institucional impessoal que seja exterior não 

consistiu propriamente em uma falta, no sentido de uma carência existencial àquela 

sociedade, uma vez que esse vazio não foi sentido constitutivamente pelos grupos sociais da 

época. No feudalismo, o modo de produção material da vida e a subjetividade de então se 

deram rigorosamente na ausência do direito e do Estado. 

Partindo para as especificidades da vida social feudal, verifica-se que a própria 

produção de provas na Idade Média é carregada de outro sentido que não o jurídico. O sistema 

de provas, no medievo, afigura-se no exemplo mais acabado e clarificador da falta de uma 

forma jurídica no período pré-capitalista. Ele se expressava não em valores inerentes à 

racionalidade moderna, mas, sim, em valores que representavam as relações diretas de poder e 

coação inerentes à condição material de produção desse período histórico, pois com a prova 

não se provava propriamente “a verdade, mas a força, o peso, a importância de quem dizia”, 

ou se provava a realização de uma mística, respondendo o acusado às acusações “com certo 

número de fórmulas”: 

 

No direito feudal o litígio entre dois indivíduos era regulamentado pelo 

sistema de prova (épreuve). Quando um indivíduo se apresentava como 

portador de uma reivindicação, de uma contestação, acusando um outro de 

ter matado ou roubado, o litígio entre os dois era resolvido por uma série 

de provas aceitas por ambos e que os dois eram submetidos. Esse sistema 

era uma maneira de provar não a verdade, mas a força, o peso, a 

importância de quem dizia. Havia, em primeiro lugar, provas sociais, 

provas de importância social de um indivíduo. No velho direito da 

Borgonha do século XI, quando alguém era acusado de assassinato podia 

perfeitamente estabelecer sua inocência reunindo à sua volta doze 

testemunhas que juravam não ter ele cometido o assassinato. [...] Havia em 

segundo lugar provas de tipo verbal. Quando um indivíduo era acusado de 

alguma coisa – roubo ou assassinato – devia responder a esta acusação com 

um certo número de fórmulas, garantindo que não havia cometido 

assassinato ou roubo. Ao pronunciar estas fórmulas podia-se fracassar ou 

ter sucesso. [...] Havia, em terceiro lugar, as velhas provas mágico -

religiosas do juramento. Pedia-se ao acusado que prestasse juramento e, 

caso não ousasse ou hesitasse, perdia o processo. Havia, finalmente, as 

famosas provas corporais, físicas, chamadas ordálios, que consistiam em 
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submeter uma pessoa a uma espécie de jogo, de luta com seu próprio corpo, 

para constatar se venceria ou fracassaria
113

. 

 

Na Idade Média, portanto, não existia Poder Judiciário, direito processual, nem 

processo judicial. Qualquer ideia de um processo ou pré-processo se relaciona tão somente a 

procedimentos sem cunho racional, que se davam apenas em razão de poderes políticos, 

conhecimentos mágicos e crenças religiosas. 

 

Na alta Idade Média não havia poder judiciário. A liquidação era feita 

entre indivíduos. Pedia-se ao mais poderoso ou àquele que exercia a 

soberania não que fizesse justiça, mas que constasse, em função de seus 

poderes políticos, mágicos e religiosos, a regularidade do procedimento. 

Não havia poder judiciário autônomo, nem mesmo poder judiciário nas 

mãos de quem detinha o poder das armas, o poder político
114

.  

  

No medievo, por nenhum prisma que se olhe o tema, se pode falar em um 

direito processual como portador de uma metodologia racional do processo, com 

dialética, contraditório, ampla defesa e igualdades formais. Os procedimentos que 

ocorriam nesse período histórico estão muito mais ligados ao poder e ao caráter 

religioso dessa sociedade do que, precisamente, a uma forma jurídico-processual de 

características científicas. Não existia direito processual nem teoria geral do 

processo. Não é por outra razão que o medievo não conheceu as formas científicas do 

processo, com o estudo, por exemplo, das partes, da ação, da jurisdição e do 

processo. 

 

3.3 O ABSOLUTISMO, O ESTADO E AS FORMAS SOCIAIS NÃO          

JURÍDICO-PROCESSUAIS  

 

O absolutismo, também como doutrina política e filosófica que ampara o poder do 

soberano nos Estados nascentes, estabeleceu-se em um período histórico situado mais 

precisamente no final da baixa Idade Média e no transcorrer de toda a Idade Moderna.  

No absolutismo, não há a forma política estatal nem a forma jurídica, conforme 

conhecidas na modernidade, com o pleno desenvolvimento do Estado e das técnicas jurídicas 

que se alargaram após a Revolução Francesa.  
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O absolutismo constituiu-se em um momento fragmentário. Conviveu com os valores 

do modo de produção feudal, porém, por outro lado, viu nascerem os valores do 

mercantilismo capitalista. No plano político, antecedeu o aparecimento dos Estados modernos 

constitucionais, do constitucionalismo, este que passaria a representar o novo momento 

jurídico-político – posterior justamente aos Estados absolutistas e suas estruturas de poder – 

em que o jurídico passaria a assumir o contexto do político
115

, e o Estado passaria a ser Estado 

de Direito
116

.   

Antes, portanto, da consolidação do Estado de Direito, vigiam os Estados absolutistas 

que, em pouquíssimos detalhes – pode-se dizer – lembravam a conformação dos Estados 

modernos e contemporâneos. Para Poulantzas, o Estado absolutista representava uma cisão 

entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Nessa relação entre esses 

dois modos de produção, no entendimento desse autor, o Estado absolutista seria um Estado 

capitalista com características feudais
117

.  Perry Anderson o considera mesmo um Estado que 

servia à nobreza feudal, totalmente dentro dos horizontes políticos, sociais e econômicos do 

feudalismo.
118

 

No nascimento do capitalismo, na Idade Moderna, assistiu-se a um emaranhado de 

formas e relações sociais que se chocavam, referências contraditórias, modos de vida ainda 

feudais se contrapondo ao desenvolvimento do trabalho assalariado, o que determina, nesses 

termos, a não completude da forma jurídica, da forma política estatal e da forma jurídico-

processual.  

É precisamente por isso que, para a história do direito, alguns autores lembram o fato 

de não haver ainda nos séculos XIV e XV uma sistematização legal. O “direito” canônico 

tornou-se responsável por replicar a moral e a religião nesse período, e o monarca era o 

centralizador da decisão final
119

.   
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A falta de sistematização legal e mesmo de uma universalização da forma jurídica, no 

absolutismo – seja no final da Idade Média ou no decorrer da Idade Moderna – está 

diretamente relacionada ao incompleto desenvolvimento do capitalismo, esse modo de 

produção econômico que se completa plenamente quando se universaliza o trabalho abstrato e 

as formas econômicas e sociais medievais são superadas pela forma valor.  

A lógica institucional da sociedade no absolutismo é a lógica estamental, em que 

somente alguns possuem algum tipo de direito
120

 ou, melhor dizendo, privilégios. Entretanto, 

a concepção de que esses direitos/privilégios perfilham um estatuto jurídico próprio e racional 

é equivocada, pois as relações sociais e “jurídicas” não ocorrem completamente em bases 

econômicas capitalistas, as quais seriam as únicas responsáveis por trazer consigo uma forma 

jurídica abstrata e universal e, com esta, o cenário instrumental da forma jurídico-processual.  

Muitas das transformações que se passaram no seio da sociedade moderna, ainda no 

absolutismo, estão ligadas ao nascimento e ao desenvolvimento da subjetividade jurídica, que 

se completará rigorosamente, de maneira universal, na Idade Contemporânea. Nesse sentido, a 

forma mercadoria se constitui no principal motor da subjetividade e da individualidade 

moderna. Não é por outra razão que a ausência da forma mercadoria nas sociedades pré-

capitalistas, por via reversa, demonstra a inexistência da subjetividade jurídica e do sujeito de 

direito.  

A baixa Idade Média e o início da Idade Moderna, tempos nos quais o absolutismo, 

como prática, doutrina e filosofia floresceu, não conheceram plenamente desenvolvida essa 

subjetividade jurídica, pela simples razão de que ela é inerente ao modo de produção 
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capitalista, o qual, até então, não estava completamente desenvolvido, tendo em vista ainda a 

existência do modo de produção feudal em processo contínuo de revolução em direção ao 

modo de produção capitalista.  

Se a Idade Média caminhou no sentido de um “direito comum”, unificando as várias 

ordens “jurídicas” medievais, o fez sem a existência de “tipos” de formas jurídico-processuais 

– sejam as formas jurídico-processuais penais ou cíveis –, o que só vem a comprovar a 

ausência, no absolutismo, da jurisdição conforme conhecida modernamente e, com esta, dos 

autênticos sujeitos processuais e dos processos judiciais.   

Assim, por exemplo, ao expor a inexistência da jurisdição no absolutismo da baixa 

Idade Média, Picardi observa: “A tentativa do Code Luis fica, todavia, como um exemplo 

significativo do projeto de impor um modelo de legislação sem jurisdição que representa a 

ruptura com o modelo do direito comum, solicitado pela oposta tentação de uma 

jurisprudência sem legislação”
121

. 

 Como já dito, impossível pensar na Idade Moderna absolutista sem retornar à 

própria Idade Média absolutista. Sob a ordem medieval o soberano exercia um papel 

nitidamente de imperium. Sem maiores restrições ou qualificativos jurídicos, era ele 

quem ditava o caminhar do certo ou do errado, do vantajoso ou do desvantajoso ao 

reino. Por isso, a multa e os mecanismos de confisco surgem nos Estados absolutistas 

pré-modernos: 

 

Há ainda uma última descoberta, uma última invenção tão diabólica quanto a do 

procurador e da infração: o Estado ou melhor, o soberano (já que não se pode falar 

de Estado nessa época) é não somente a parte lesada mas a que exige reparação [...]. 

Vai-se exigir do culpado não só a reparação do dano feito a um outro indivíduo, mas 

também a reparação da ofensa que cometeu contra o soberano, o Estado, a lei. É 

assim que aparece, com o mecanismo das multas, o grande mecanismo das 

confiscações
122

. 

 

Se analisados os vários domínios do direito processual, formas institucionais 

do direito processual não são conhecidas no absolutismo, seja es te da Idade Média ou 

da Idade Moderna. O mecanismo moderno da sentença, por exemplo, não tem, no 

absolutismo, o mesmo significado que veio a ter na contemporaneidade. Michel 

Foucault lembra que as mensagens levadas pelas sentenças não comportavam os 

significantes modernos da Idade Contemporânea. Qualquer decisão dita jurídica, pré-

capitalista, encerra na vitória ou no fracasso todo e qualquer significado : 
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Em nenhum momento aparece algo como a sentença tal como acontecerá a 

partir do fim do século XII e início do século XIII. A sentença consiste na 

enunciação por um terceiro, do seguinte: certa pessoa tendo dito a verdade 

tem razão, uma outra tendo dito uma mentira não tem razão. A sentença, 

portanto, não existe; a separação da verdade e do erro entre os indivíduos 

não desempenha nenhum papel; existe simplesmente vitória ou fracasso
123

. 

 

O direito processual, no absolutismo, não aparece como forma jurídico -

processual. Não existe uma ciência do direito processual simplesmente porque o 

modo de produção capitalista ainda não se completou com a universal valorização do 

valor e sua forma política correspondente: o Estado contemporâneo, o qual, na sua 

grande maioria, aparecerá como democrático e de direito.  

No absolutismo, é impossível pensar em uma forma jurídico-processual, uma 

vez também que inexiste acabada a forma política estatal, a qual dará suporte à 

instrumentalização do direito processual.  Essa ausência da forma política estatal 

espelha precisamente que o processo judiciário, no absolutismo, era tema que cabia 

ao rei, o qual, ao julgar ou mesmo legislar, tinha em conta apenas os ornamentos 

procedimentais, sem o dado da racionalidade jurídico-processual, que somente veio a 

implementar-se completamente na Idade Contemporânea.  

Esse poder do rei exercido na legislação processual é lembrado pelo 

processualista italiano Picardi. A forma real de legislar referente ao direito 

judiciário, no início da modernidade, não tem ainda a característica do organicismo e 

da sistematização que marca o direito processual contemporâneo:  

 

Na França, a partir da Ordannance de Villers-Cotterets de 1539, ‘pour la reformation 

et abbréviation des procès’, o rei tinha começado a legislar diretamente sobre os 

estilos e usos judiciários. Tratava-se, todavia, de intervenções ainda parciais, 

destinadas, sobretudo, a corrigir particulares abusos que tinham sido evidenciados, 

sem a pretensão de formular regramentos orgânicos e auto-suficientes. 

Definitivamente, até o século XVII, os soberanos franceses se tinham limitado a 

pequenos reparos no tecido tradicional do processo comum; com Luiz XIV começa 

uma nova época
124

.  

 

O vazio do conteúdo técnico-científico do direito processual se deve, portanto, 

à ausência da completa valorização do valor no capitalismo nascente, uma vez que o 

capitalismo mercantilista, não obstante ser uma nova ordem, não havia ainda 
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revolucionado a sociedade feudal, a qual, pontualmente, devido a esse fato, convivia 

até então, no campo político, com o poder soberano do rei.   

 

 

3.4 A MODERNIDADE CAPITALISTA E O DIREITO  

 

Parece que o grande fator de emergência do direito moderno é o “evento” capitalismo. 

Alguns pressupostos, não somente economicistas, no sentido de uma determinação da 

superestrutura pela infraestrutura, parecem demonstrar essa afirmação. 

O problema da reflexão sobre o direito moderno, portanto, se cogitado em um 

horizonte histórico mais alargado, se situa, claramente, entre os séculos XV e XIX, sendo as 

questões teóricas mais importantes ao tema Estado situadas nos séculos XVIII e XIX, com 

diferentes graus de importância.  

Foi o século XIX que marcou o apogeu do desenvolvimento da forma jurídico-

processual e do Estado, entretanto, a sociedade moderna viu emergir o direito, a forma 

jurídica, em distintos momentos, como na validação abstrata de um direito natural e nas 

positivações jurídicas do século XVIII (por exemplo, a Constituição Francesa de 1791) e 

início do século XIX (por exemplo, o Código Civil de Napoleão), em um movimento que 

acompanhava, pari passu, a evolução do modo de produção capitalista.  

Por outro lado, do mesmo modo que o capitalismo como sistema econômico produtivo 

não brotou sem história, não se pode dizer que o direito nasceu datado cronologicamente. 

Capitalismo e direito se desenvolveram em uma passagem histórica maior que uma dúzia de 

décadas. O sistema produtivo feudalista não ruiu automaticamente dando passagem ao 

capitalismo
125

. A emergência plena do direito coincide com o surgimento do trabalho abstrato. 

Sua eclosão é a emergência dos valores jurídicos da igualdade, liberdade, propriedade privada 
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Nota que pode ter algum valor sobre o afirmado anteriormente, o fato de que a própria história do dinheiro 

conheceu momentos de evolução anteriores, na Idade Média, antes mesmo do nascimento do sistema 

econômico capitalista. O eminente historiador da Idade Média Jacques Le Goff tem algumas boas passagens 

da história do dinheiro que confirmam isso: “Seguem-se flutuações de preços, das quais voltarei a falar, que 

fazem a economia medieval, e sobretudo a economia urbana, entrar no sistema de preços característico da 

economia-dinheiro, ainda quando o preço indicado por nossas fontes não corresponda a dinheiro concreto, 

sendo apenas uma referência fiduciária. Esse uso da moeda na cidade não se limita às camadas superiores da 

população urbana, da burguesia. Pode-se estimar que muita gente pobre de Gand destinava no meio do século 

XIV quase a metade do seu salário apenas à compra de grãos e de 60% a 80% de seu orçamento a despesas 

alimentares. […] O autor da Pratica della mercatura, Francesco Pegolotti, é ele próprio um exemplo de um 

empregado de banco agindo no quadro institucional e geográfico nascido do longo século XIII do dinheiro. 

Era ele o representante no estrangeiro do célebre banco florentino dos Bardi. Dirigiu a sucursal de Antuérpia 
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e segurança jurídica, o que, propriamente, faz lembrar, por exemplo, o nascimento do 

constitucionalismo na Europa
126

.  

Contudo, para a mais completa compreensão histórica do surgimento do direito no 

modo de produção capitalista, ao valer-se da ciência ou metodologia marxista, em primeiro 

lugar, deve-se compreender que o marxismo jurídico não há de ser lido somente em uma 

chave infraestrutura/superestrutura, com o modo de produção da infraestrutura a determinar 

diretamente e sem intermediações uma superestrutura ideológica, política e jurídica. Há muito 

a leitura do economicismo marxista deixou de ser o único horizonte teórico do marxismo e do 

marxismo jurídico.  

Desse modo, o direito seria não diretamente determinado pela economia, mas, em 

última instância, determinado por ela, com outros fatores inerentes ao modo de produção 

capitalista contribuindo para a sua existência
127

, em uma relação essencialmente de 

imbricações entre a infraestrutura e a superestrutura
128

.     

O capitalismo é o modo de produção econômico que se estrutura pela forma jurídica 

quando faz depender o trabalho, que passa a ser assalariado, de regras jurídicas e não da 
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 O constitucionalista português Canotilho lembra que a constituição em sentido moderno teve por fim “[...] 

radicar duas ideias básicas: (1) ordenar, fundar e limitar o poder político e reconhecer e garantir os direitos e 

as liberdades do indivíduo”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 5. ed. Coimbra: Almeida, 2002. p. 54. 
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 Também, ao expor a concepção marxista do direito, Fernando José Bronze lembra a superação de uma leitura 

só economicista do direito: “Mas então, se a super-estrutura cultural também actua sobre a infra-estrutura 

económica é porque não está na total dependência dela. E isto, note-se, no quadro das próprias teses – da 

própria enunciação teórica – do pensamento marxista, que, como vimos, começou por afirmar uma estrita e 

monocausal redução da super-estrutura (e, portanto, também do direito) à infra-estrutura económica, mas que 

depois (a partir da aceitação da evidência de que o direito era, pelo menos, o enquadrante estrutural da 

economia) se foi abrindo ao reconhecimento de uma mais ou menos despreconceituosa dialéctica entre os 

dois planos mencionados. [...] Quer dizer: o económico é ainda hoje o referente decisivo, mas nem sempre o 

foi. E o marxismo compreendeu isto mesmo e passou, v.gr., a distinguir o elemento dominante do elemento 

determinante da história. N. Poulantzas, que aqui mencionamos a título puramente exemplificativo, afirma 

haver épocas em que, com efeito, o elemento dominante não é o económico, mas não deixa de advertir que, 

em última instância, será sempre ele o elemento determinante da história”. BRONZE, José Fernando. Lições 

de Introdução ao Direito. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 239 e 241. 
128

 Nesses termos, Althusser, em três sublinhares passagens, bem explica as imbricações entre infraestrutura e 

superstrutura: “A metáfora do edifício tem então como objetivo primeiro representar a determinação em 

última instância pela base econômica. Esta metáfora espacial tem então como resultado dotar a base de um 

índice de eficácia conhecido nos célebres termos: determinação em última instância do que ocorre nos 

andares da superestrutura pelo que ocorre na base econômica. […] Seu índice de eficácia (ou de 

determinação), enquanto determinado pela determinação em última instância da base, é pensado pela tradição 

marxista sob duas formas: 1) a existência de uma autonomia relativa da superestrutura em relação à base; 2) a 

existência de uma ação de retorno da superestrutura sobre a base. […] Podemos então afirmar que a grande 

vantagem teórica do tipo de eficácia derivada próprio a superedifício (base e superestrutura) consiste em 
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que a tradição marxista designa pelos termos conjuntos de autonomia relativa da superestrutura e de ação de 

retorno da superestrutura sobre a base”. ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado. Tradução de 

Walter José Evangelista; Maria Laura Viveiros de Castro. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007. p. 60-61. 
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coação física ou moral exercida por um senhor de escravos; quando faz depender a circulação 

universal da mercadoria e o direito de propriedade de um aparelho de Estado e não de 

relações econômicas e sociais feudais hierarquizadas entre suseranos e servos, amparadas, em 

alguns momentos da história (no período absolutista), na nobreza e no poder soberano do rei, 

assim como na instituição religiosa secular que é a Igreja Católica.  

O direito emerge no capitalismo pelo clarividente motivo de que não seria o modo de 

produção capitalista possível simplesmente com o exercício da força e coação direta ou 

apenas com o emprego do elemento político, sem um aparelho de Estado e um instrumental 

universal, impessoal e abstrato (direito) que garantisse o funcionamento das estruturas 

jurídicas em equivalência à forma mercadoria. 

Nesse sentido, em relação à emergência do direito no capitalismo e do próprio Estado, 

é elucidativa uma passagem de Engels e Kautsky quando afirmam: “O dogma e o direito 

divino eram substituídos pelo direito humano, e a Igreja pelo Estado. As relações econômicas 

e sociais, anteriormente representadas como criação do dogma e da Igreja, porque esta as 

sancionava, agora se representam fundadas no direito e criadas pelo Estado”
129

. 

A emergência do direito está, assim, enleada diretamente ao modo de produção 

capitalista, como fator necessário às forças produtivas (meios de produção e força de trabalho) 

e às relações de produção (propriedade econômica das forças produtivas). Lembrou Althusser 

que, em qualquer formação social, a produção material da vida está enlaçada diretamente à 

reprodução das relações de produção
130

, como condição mesma de sobrevivência do modo de 

produção dominante. Então, haveria cada sociedade de garantir os meios estruturais (por 

exemplo, direito, Estado) de reprodução das relações de produção como manutenção do modo 

de produção dominante.  

Assim, se no feudalismo a garantia estrutural da reprodução das relações de produção 

se assentava em acordos que ocorriam entre o senhor feudal e o servo, no intuito de aquele 

garantir a segurança e a subsistência deste, em troca do trabalho no feudo, sendo as regras e 

exceções dadas pelo senhor feudal – essencialmente por uma relação de poder, e não por uma 
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Ideológicos de Estado. Tradução de Walter José Evangelista; Maria Laura Viveiros de Castro. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Graal, 2007. p. 53.  



72 

 

relação jurídica
131

 – em uma sociedade de bárbaros, guerras, crenças e medo, no capitalismo, 

a garantia estrutural da reprodução das relações de produção não perpassa mais o horizonte da 

economia de subsistência, das crenças e do terror puro e direto, mas encontra guarida no 

direito que, por meio de sua abstração e universalidade, garante as trocas mercantis e a 

reprodução da força de trabalho, realizando o mais-valor.  

Por isso mesmo, não seria a “forma” de existência moderna do direito a sua verdadeira 

realização prática
132

, na medida em que o modo de produção econômico capitalista se faz 

depender das estruturas jurídicas em uma pertinência de equivalência da forma mercadoria à 

forma jurídica.  
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práticas transformam a juridicidade em direito”. NEVES, António Castanheira. A crise actual da filosofia do 

Direito no contexto da crise global da filosofia: tópicos para a possibilidade de uma reflexiva reabilitação. 
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se o direito não é intencionalidade normativa e intencionalidade prática, sua completa realização ocorre, sim, 
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4 TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL MATERIALISTA II:  DO 

ASPECTO ECONÔMICO À RELEVÂNCIA DO ASPECTO JURÍDICO  

 

4.1 A ESPECIFICIDADE DO DIREITO PROCESSUAL NO ESTADO 

MODERNO 

 

Tendo em vista o pressuposto teórico materialista da compreensão de que o direito se 

constitui estruturalmente ligado ao capitalismo, ao equivaler a forma jurídica à forma 

mercadoria, o primeiro desvio teórico que se cometeu e continua a perpetuar-se na história do 

pensamento jurídico-processual moderno, reproduzido pelos manuais de direito processual, é 

o entendimento de que, em determinado momento da história, existiu um direito material que 

se confundia com o direito processual, e só posteriormente, com o advento do racionalismo 

jurídico do século XIX, é que houve uma separação dos dois ramos do direito.  

Para essa processualística, na Idade Média e Moderna, o direito material e o 

procedimento se realizavam concomitantemente como se fossem um só objeto a esperar por 

uma evolução científica – a qual viria a ser denominada cientificidade do processo – para que, 

daí em diante, o apartamento das matérias ocorresse. Isso quer dizer que essa dogmática 

processual historicista entendia que a Baixa Idade Média e a Idade Moderna conheceram o 

direito material, mas não compreendiam cientificamente a existência de um direito processual, 

de uma forma jurídica separada do direito substancial.  

Entretanto, nem direito processual nem direito material entrelaçado ao procedimento 

tiveram significativa importância no modo de vida do final da Idade Média ou mesmo no 

capitalismo mercantilista da Idade Moderna. No início do capitalismo mercantilista, mesmo já 

ocorrendo a troca de mercadorias, a forma jurídica, em termos globais, ainda era muito 

incipiente, insignificante ou mesmo nem existia, o que justificava o pouco ou quase nulo 

desenvolvimento da forma jurídico-processual nesse momento histórico. Ademais, a forma 

jurídico-processual se assenta doutrinariamente não como reflexo imediato da realidade, mas, 

sim, para cumprir, teorizar e explicar uma realidade social, econômica e jurídica 

anteriormente dada, constituída. 

O modo de produção capitalista – e, assim, a ciência da história – aponta para o 

nascimento e desenvolvimento dos principais institutos de direito processual e, com eles, 

desta feita, para a sedimentação da forma jurídico-processual. Por isso, a divisão da 

processualística entre direito processual e direito material, quando somente pensada sem o 

olhar da totalidade social estruturada, pouco significa, pois não traz com ela, por exemplo, os 



74 

 

porquês de o direito processual aparecer de uma dada maneira na sociedade medieval 

(traduzir-se, por exemplo, tão somente como procedimento) e de outra maneira, na Idade 

Contemporânea, quando surge definido como um ramo da “ciência do direito”, consumador 

do direito material subjetivo. Essa compreensão a partir do modo de produção é capaz de ir 

muito além da dogmática do direito processual e até mesmo responder – ou trazer elementos 

para tanto – à indagação do que se entende por direito nos respectivos modos de produção das 

respectivas formações sociais.  

Assim, a não especificidade do direito processual na Idade Média e na Idade Moderna 

se deve precisamente à ausência da forma mercadoria, a qual teve real existência quando o 

valor passou a ser valor de troca e o trabalho se tornou trabalho abstrato, isto é, somente no 

modo de produção capitalista, com a subsunção real do trabalho ao capital.  

Nesse sentido, ainda algumas indagações poderiam ser feitas. É realmente apenas a 

equivalência à forma mercadoria que faz nascer a forma jurídico-processual? Por que o direito 

processual, a forma jurídico-processual, não se realizou completamente tão logo com o 

advento da Idade Moderna, com o nascimento do capitalismo mercantil, e precisou da 

completa transformação do modo de produção capitalista para constituir-se?  

O direito processual inexiste no pré-capitalismo, não é forma jurídica antes da plena 

equivalência à forma mercadoria, simplesmente porque o conceito de sujeito de direito, com a 

formação da subjetividade jurídica individual, para constituir-se, precisaria de uma igualdade 

e uma liberdade portadoras de significação estrutural dentro do modo de produção societal 

pré-moderno. O que é impensável. Se liberdade e igualdade, como conceitos trans-históricos, 

não influíam em modos de produção pré-capitalistas, se o sujeito indivíduo não aparecia como 

sujeito de direito portador de direitos subjetivos, não havia por que existir um instrumental 

(forma jurídico-processual) para convalidação das formas que sequer existiam, como os 

direitos materiais e os direitos subjetivos.  

Do ponto de vista somente histórico/cronológico, a Idade Média e a Moderna ou 

mesmo o início do Estado moderno (na Idade Contemporânea) não conheceram o direito 

processual como matéria apartada do direito material pela simples razão de que as formas 

jurídicas e políticas, como a forma direito e a forma Estado, não são formações historicamente 

datadas, delineadas por um movimento histórico linear, de uma lógica retilínea, matemática.  

O caminhar histórico que determina a forma jurídico-processual não é um passo 

talhado a refletir, nas suas inteirezas, toda a lógica material do capitalismo somente no seu 

momento inaugural, quando este surge como mercantilismo, sem que fossem considerados os 

influxos das complexidades das relações materiais de produção, as quais também não 



75 

 

obedecem a um ciclo unidimensional, retilíneo. A história do modo de produção capitalista, 

assim como a história do modo de produção feudal ou escravagista, não é a narrativa de 

modos de vida que se completam em uma dúzia de décadas.  

No início do capitalismo, na era do capitalismo mercantil, sucedia ainda a separação 

entre os produtores diretos e os meios de produção. A transformação dos artesãos em 

trabalhadores assalariados não foi um processo totalmente realizado e acabado no modo de 

produção capitalista mercantilista já no século XVI ou mesmo no XVII
133

. Não por acaso, a 

ainda incompleta formação de uma classe de trabalhadores assalariados condiz justamente 

com a insuficiência do desenvolvimento pleno do Estado e da forma jurídico-processual no 

início do modo de produção capitalista.  

O Estado não se afirmou no nascimento do capitalismo – é fato histórico – e, nesse 

diapasão, é correto afirmar que, a forma jurídica, do direito material, substancial, foi a mais 

sensível, por assim dizer, forma direito que, em uma relação imediata, tal qual expressão da 

subjetividade jurídica, se autonomizou na sociedade moderna como equivalente à forma 

mercadoria, fazendo-se sentir pela atuação simultânea da forma jurídico-processual e da 

forma política estatal. 

O direito processual, assim como o Estado, sofreu todos os influxos do capitalismo 

nascente e de suas fases iniciais, mas não se realizou, enquanto forma jurídico-processual, 

com a mesma visibilidade de realização da forma jurídica do direito substantivo, que viu na 

subjetividade jurídica e no sujeito de direito a sua primeira e mais sensível expressão.  

Se o Estado se completa mais plenamente com os seus valores jurídicos após a 

Revolução Francesa, para a forma jurídico-processual não será diferente, pois esta só 

começará verdadeiramente a existir e ser teorizada no início do século XIX, pouco após o 

nascimento e a consubstanciação do Estado moderno. Entretanto, toda uma teorização mais 

completa do direito processual, com um sentido racional-histórico-científico de 

autonomização e abstração, somente ocorrerá após a Revolução Industrial, em um momento 

no qual a afirmação do valor de troca das mercadorias é espacialmente muito mais alargada 

no globo terrestre do que no nascedouro do capitalismo. No final do século XIX, em diversos 

países, as instituições de direito processual se multiplicaram e se aperfeiçoaram, tomando 

caráter científico e autonomizando-se em normas jurídicas abstratas, dentro de sistemas 
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 Nesse mesmo sentido, ao explicar o mercantilismo, Rubin aponta: “Assim, o que ocorreu na era do capital 

mercantil (os séculos XVI e XVII) foi a acumulação de enormes quantias de capital nas mãos da burguesia 
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jurídicos exclusivos, no interior dos ordenamentos jurídicos nacionais, em não mera 

coincidência com o momento exatamente de ocorrência da subsunção real do trabalho ao 

capital, quando o trabalho, portanto, se tornou abstrato. 

Destarte, é possível afirmar que, para a forma jurídico-processual completar-se na sua 

inteireza de conceitos e fórmulas, dependia não só do nascimento, mas, igualmente, da 

completude do funcionamento do modo de produção capitalista, isto em esfera global, de 

maneira universal, impondo a autonomização, abstração e universalização do direito 

processual para a convalidação do direito material.  

O pretenso direito material ou substancial a jungir-se aos procedimentos nas 

sociedades medievais e modernas, como duas faces da mesma moeda, sem uma forma 

jurídico-processual correspondente, nada mais demonstrou senão a própria precariedade do 

direito antes do pleno desenvolvimento do capitalismo, com a ausência da influência de uma 

forma jurídica verdadeiramente instrumentalizadora (o direito processual), que se manteve 

inexistente até o advento e o aperfeiçoamento do Estado moderno.  

Para o pensamento jurídico, não é por outra razão que nos séculos XV e XVI, no início 

do mercantilismo, ainda vigorava a Escola dos Comentadores ou Pós-glosadores, a qual, 

antes, no século XIII, havia sido responsável por revalidar criativamente o direito romano por 

meio de comentários às obras
134

.  

 O certo é que a plenitude de realização do direito material só foi alcançada como 

expressão mais acabada da forma mercadoria, tendo também o Estado como intermediário, 

quando a forma jurídica do direito substantivo se convalidou, em sua universalidade e 

abstração, também pela existência, no plano jurídico, da forma jurídico-processual, da 

possibilidade de instrumentalização do direito substancial por meio do processo judicial.  

Direito material isoladamente, sem a concomitância necessária da forma jurídico-

processual, seria impossível de existir em plenitude na sociedade capitalista pós-industrial, 

sendo que ambas as formas jurídicas – material e processual – são estruturalmente imbricadas 

ao modo de produção capitalista, diferindo-se tão somente a ligação destas ao modo de 

produção moderno pelas distintas intensidades histórico-sociais que este assume e pelo 

reflexo das formas pelas quais o direito substancial e o direito processual aparecem nas 

quadras históricas do capitalismo.   
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Da mesma maneira sucede com a forma política estatal. O direito sem o Estado não é, 

nos conformes da modernidade, integralmente direito. Entretanto, esse emaranhado das 

formas jurídicas à forma política estatal, pela mesma sorte que não surge completamente 

definido, em concomitância, no capitalismo nascente, aparece incompleto em momentos 

históricos distintos. Assim, nesse enredado de relações complexas, pode-se pensar que a 

tripartite das formas – forma jurídica do direito material ou substancial, forma política estatal 

e forma jurídico-processual –, apesar de ser equivalente à forma mercadoria, não se assenta 

rigorosamente nos mesmos momentos históricos, com a mesma quantificação e qualidade
135

.  

Nesse sentido, para a defesa de uma especificidade da forma jurídico-processual – que, 

fundamentalmente, na sua integridade de realizações práticas e de conceitos teóricos, não 

apareceu com a mesma quantificação e qualificação de conceitos pelos quais surgiu o direito 

substantivo e o Estado – pode-se pegar emprestado, em analogia, uma passagem de Mascaro.  

Ao analisar a forma jurídica e a forma política estatal Alysson Mascaro consigna que ambas 

essas formas apesar de derivarem da forma mercadoria tem as suas especificidades 

decorrentes de “talhes formais singulares”. Não diferentemente se dá com a forma jurídico-

processual, singularizada como instrumental à consumação do direito substancial subjetivo.  

 

É verdade que a raiz comum tanto da forma política quanto da forma jurídica na 

forma-valor faz com que os fenômenos do Estado e do direito remontem à mesma 

lógica e se coadunem nas mesmas estruturas gerais da reprodução capitalista nas 

quais se acoplam. Mas tais formas sociais não se assemelham totalmente nem se 

equivalem como espelhos, porque guardam especificidades. É por conta de tais 

talhes formais singulares que se há de falar da forma política e da forma jurídica 

separadamente, sem incorrer numa tentação de tratar de uma genérica forma 

político-jurídica estatal. Se eventualmente se toma o político-jurídico como um 

complexo funcional, isto só pode ser empreendido em termos bastante didáticos, 

jungindo regiões próximas do todo social, mas nem por isso se poderá considerar, 

estrutural e casualmente, um complexo formal jurídico-político
136

. 

 

O direito material – vide exemplo, o direito comercial – aparece, em uma forma ainda 

muito embrionária, no primeiro estágio do capitalismo: o capitalismo mercantil. O 

Renascimento, com o seu correspondente modo de produção, deixa Escolas do direito romano 
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 Nesse mesmo sentido, ao analisar a complexidade histórica da forma política estatal, Alysson Mascaro 

pondera que a quantificação e qualificação da forma política estatal é historicamente verificável: “O 

momento central e decisivo para a consolidação do poder político estatal capitalista é a Idade Moderna. Se a 

Idade Média é desconhecedora da forma política estatal e a Idade Contemporânea é plenamente assentada no 

Estado, a Idade Moderna é uma fase de transição. Pode-se enxergar nela o germe da forma política atual, 

embora nem todas as estruturas da reprodução econômica capitalista estejam presentes. Já há uma classe 

burguesa, há um circuito intenso de troca de mercadorias, mas há uma política absolutista, que respalda 

privilégios estamentais e está ainda jungida à Igreja”. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma 

Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 56. 
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superadas, como a dos Glosadores e Comentadores, e faz nascer a Escola do Direito Natural 

Racionalista, que passa a distanciar-se da Escolástica, tendo uma maior preocupação com a 

razão humana, a sistematização lógica e a completude do direito
137

, temáticas que são 

irmanadas estruturalmente ao modo de produção capitalista.   

Tal qual o direito processual, o Estado se firma posteriormente à Escola do Direito 

Natural Racionalista. O Estado teve um de seus ápices com a Revolução Francesa, em um 

momento de maior desenvolvimento do capitalismo, significando um golpe nas formas de 

vida medievais ao substituir o poder da Igreja pelo seu singular poder
138

, como trama 

indispensável ao modo de produção capitalista. 

Com o direito processual, o movimento histórico, em sentido geral, não foi diferente. 

Deve-se consignar que a divisão histórica que a processualística faz do direito processual em 

três fases distintas – imanentista, autonomista e instrumentalista – não corresponde 

diretamente aos momentos exatos da divisão da história clássica da humanidade entre Idade 

Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. É certo que a fase imanentista, conhecida 

também como sincretista, – tida como uma fase de ausência de cientificidade do direito 

processual, com a confusão entre o direito processual e o direito material, sendo, também, por 

isso, o processo simples sequência de atos sem complexidade, praticado pelos praxistas do 

direito civil – encontra a sua razão mais profunda na Idade Média, tendo, contudo, perdurado 

pelo início do Estado moderno, pois o capitalismo mercantil nascedouro não necessitava, até 

aquele momento, de instrumentais jurídicos mais racionais e eficientes, de uma refinada 

elaboração conceitual, que viria a ser fornecida pela processualística. Por sua vez, a fase 

autonomista, de cientificidade do direito processual, surgiu quando a razão capitalista se 
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 Explicando esse aspecto do Direito natural racionalista, disserta Santos Justo: “Em consequência, esta nova 

corrente do pensamento jurídico é laica: vê no homem não uma obra divina, mas um ser natural; por isso, 

liberta-se da Teologia (até aí considerada a regina scientiarum) e defende a autonomia científica do direito 

natural como ciência dos princípios supremos da convivência social. [...] Como fonte do direito, a razão 

humana cumpre duas funções: construção e sistematização. Na primeira, constrói normas que derivam 

logicamente de outras e têm, numa tendência psicológica da natureza empírica do homem, a sua base e ponto 

de partida: a sociabilidade (Grócio e Pufendorf), a felicidade (Thomasius), o egoísmo (Hobbes), a bondade 

(Rousseau). Na segunda, recolhe as normas em sistemas de conclusões lógicas (que se expandem até aos 
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a certeza das outras ciências. Tais sistemas consideram-se perfeitos, completos, acabados, ou seja, sem 

lacunas, porque obra da razão que se afirma perfeita, capaz de tudo resolver”. JUSTO, A. Santos. Nótulas de 

história do pensamento jurídico. Coimbra: Coimbra, 2014. p. 42-43.  
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 “A Revolução francesa teve, antes de mais nada, como objetivo e resultado não apenas as transferências do 

poder do Estado da aristocracia feudal para a burguesia capitalista-comercial, a quebra parcial do antigo 

aparelho repressivo do Estado e sua substituição por um novo (ex. o Exército nacional popular), – mas o 

ataque ao aparelho ideológico do Estado nº 1: a Igreja. Daí a constituição civil do clero, a confiscação dos 

bens da Igreja, e a criação de novos aparelhos ideológicos do estado para substituir o aparelho ideológico do 

Estado religioso em seu papel dominante”. ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado. 

Tradução de Walter José Evangelista; Maria Laura Viveiros de Castro. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007. p. 
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compôs, no plano prático, após a sedimentação da Revolução Francesa burguesa do final do 

século XVIII. Não foi por outro motivo que os grandes estudos do direito processual civil 

foram inaugurados com a obra de Oskar von Bülow, em 1868, existindo na segunda metade 

do século XIX e início do século XX uma plêiade de distintos juristas processualistas, como 

Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti, James Goldschmidt, Leo Rosenberg, entre outros. 

Nesse contexto, a forma jurídico-processual surge para convalidar a forma jurídica, o 

direito substancial. Tanto o direito material quanto o direito processual nascem atrelados ao 

fator econômico – mesmo que em intensidades diferentes – como formas jurídicas universais, 

técnicas e autônomas. Assim, para a forma jurídico-processual, resta justificado ser o “fator” 

econômico, “a relação econômica” o “momento do desacordo econômico” responsável por 

ascender a lide, o processo judicial. 

 Em um sentido abrangente, só há lide porque há conflito econômico, salarial, 

patrimonial. Conforme expõe Pachukanis: “Os sujeitos econômicos privados aparecem como 

partes” porque “[...] o poder de Estado confere clareza e estabilidade à estrutura jurídica, mas 

não cria as premissas que estão enraizadas nas relações materiais, isto é, nas relações de 

produção”. 

 

O problema torna-se mais claro se o considerarmos em sua dinâmica e histórica. 

Nesta hipótese vemos como a relação econômica é, em seu movimento real, a fonte 

da relação jurídica que nasce somente no momento do desacordo. Na lide, quer 

dizer, no processo, os sujeitos econômicos privados aparecem como partes, isto é, 

como protagonistas da superestrutura jurídica. O tribunal representa, mesmo em sua 

forma mais primitiva, a superestrutura jurídica por excelência. Através do processo 

judiciário, o momento jurídico separa-se do momento econômico e surge como um 

momento autônomo. Historicamente, o direito começou com o litígio, isto é, com a 

ação judicial; foi somente mais tarde que o direito valeu-se de relações práticas ou 

puramente econômicas já preexistentes que, assim, desde o início assumem um 

aspecto dúplice: econômico e jurídico. A dogmática jurídica esquece esta sucessão 

histórica e começa pelo resultado acabado, pelas normas abstratas pelas quais o 

Estado preenche, por assim dizer, todo o espaço social, ao conferir propriedades 

jurídicas a todas as ações que se realizam. Segundo esta concepção elementar, não é 

o conteúdo material, econômico, das próprias relações que é o momento 

fundamental, determinante, nas relações de compra e venda, mas entre mutuante e 

mutuário, etc., mas o imperativo dirigido em nome do Estado às pessoas singulares; 

este ponto de partida do jurista prático é tão utilizável para a análise e explicação da 

ordem jurídica concreta quanto para a análise da forma jurídica em suas 

determinações mais gerais. O poder de Estado confere clareza e estabilidade à 

estrutura jurídica, mas não cria as premissas que estão enraizadas nas relações 

materiais, isto é, nas relações de produção
139

.  

 

Assim como os “ramos” do direito adquirem status de independência, a forma 

jurídico-processual ganha todos os contornos de uma categoria jurídica específica, no 

                                                 
139

 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 64. 



80 

 

capitalismo, ao compor, em conjunto com a forma política estatal e com a forma jurídica do 

direito substantivo, um papel estrutural da formação societal moderna
140

.  

Todavia, diga-se en passant e novamente em reforço, o surgimento do direito 

processual não ocorre por conta de um racionalismo cultural moderno, de um “iluminismo” 

jurídico ou de qualquer movimento de recuperação da ideia do direito romano
141

. A forma 

jurídico-processual equivale à forma mercadoria e, portanto, está diretamente jungida ao 

modo de produção capitalista.   

Já no jogo jurídico, são a forma jurídica e a forma política estatal as especificidades 

que, em conjugação recíproca, em momento análogo, se apresentam ao direito processual e 

este àquelas. Assim, em algum sentido é certo dizer que a forma jurídico-processual se 

apresenta em imbricação com a forma jurídica e a forma política estatal. Entretanto, não se 

define apenas por essa relação, pois, muito mais que isso, tem diversas particularidades que 

lhe são inerentes na sua constituição enquanto forma jurídica instrumental ao direito material 

e equivalente à forma mercadoria. 

 Da mesma maneira que, com a assunção do capitalismo, o direito ganhou 

especificidade, foi apartado da religião e da moral, “reinventado”, daí, sim, talqualmente 

direito, direito norma, direito subjetivo, direito ciência, forma jurídica, direito técnica 

correlato à forma mercantil, no mesmo sentido o direito brotou como direito processual, como 

forma jurídico-processual somente no modo de produção capitalista, com a subsunção real do 

trabalho ao capital, com a valorização do valor pela obtenção da mais-valia, na sombra da 

subjetividade jurídica.   
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 Meireles, pensando o direito civil, compreende a subsunção da formação social moderna às formas jurídicas: 

“[...] pode dizer-se que o trabalho [principal] da crítica marxista do direito – maxime do direito (civil) 

moderno (das suas categorias), enquanto camada primária do sistema jurídico – deve ser, antes do mais, o 
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A especificidade dessa forma jurídica – a forma jurídico-processual – pode ser 

equacionada, da mesma maneira, com a forma mercadoria, ser um equivalente desta, pois só 

há direito processual, tribunal, reconhecimento científico do direito processual – propagando-

se a sua autonomia e abstração – quando o econômico assume um papel determinante, em 

última instância, na superestrutura jurídica e ideológica.  

Inscreve Pachukanis que, no capitalismo, a “mediação jurídica” objetiva garantir a 

“marcha” “da produção e reprodução social” sucedida “formalmente” por meio dos “vários 

contratos privados”. Rememora que isso se verifica, no direito processual, pontualmente, pela 

“casuística”, pelos “tribunais e pela execução coativa das decisões judiciais”: 

 

O objetivo prático da mediação jurídica é o de dar garantias à marcha, mais ou 

menos livre, da produção e da reprodução social que, na sociedade de produção 

mercantil, se operam formalmente através de vários contratos jurídicos privados. 

Não se pode atingir este objetivo buscando unicamente o auxílio de formas de 

consciência, isto é, através de momentos puramente subjetivos: é necessário, então, 

recorrer a critérios precisos, a leis e a rigorosas interpretações de leis, a uma 

casuística, a tribunais e a execução coativa das decisões judiciais. É por este motivo 

que não podemos nos restringir, na análise da forma jurídica, à pura ideologia, 

desconsiderando mecanismo objetivamente existente. Todo fato jurídico, por 

exemplo, a solução de um litígio por uma sentença é o que chamamos de fato 

objetivo, situado tão fora da consciência dos protagonistas como o fenômeno 

econômico que, em tal caso, é mediatizado pelo direito
142

.  

 

Essa linha materialista pachukaniana, no aspecto finalístico, não difere da 

processualística dogmática. Estritamente, se tomado como exemplo o processo civil, é na 

consumação dos direitos subjetivos privados e na salvaguarda de parte dos direitos objetivos, 

conforme historicamente ensinou a processualística clássica e contemporânea
143

, que o direito 

processual civil cumpre, dentro da aparelhagem estatal, a sua função específica na produção e 

reprodução social.  

E essa realização dos direitos subjetivos, que também é um dos aspectos da 

equivalência da forma jurídico-processual à forma mercadoria, inscreve-se, 

impreterivelmente, na prática, efetivação e consumação da equivalência da forma jurídica à 

forma mercadoria.  

Assim, quando a “ciência” do direito processual civil, para consumar direitos 

subjetivos privados e salvaguardar parte dos direitos objetivos, passa a ter como recursos 

“rigorosas interpretações de leis”, “casuísticas”, “a solução de um litígio por uma sentença”, 
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“tribunais e a execução coativa das decisões judiciais”, o faz, em última instância, como 

expressão jurídico-processual da equivalência da forma jurídica à forma mercadoria
144

. Nesse 

sentido, a dogmática processual clássica e contemporânea não se equivocou quanto ao fato de 

que os fins do direito processual civil sejam imperar a vontade concreta da lei, mas partiu de 

uma análise estritamente normativista, renegando imbricações materialistas maiores existentes 

entre o direito processual, o direito material, o Estado e o capitalismo.  

Imbricações materiais estas que são estruturais para o movimento de reprodução da 

sociedade capitalista. O direito processual, por meio do processo judicial, quando busca a 

realização dos direitos subjetivos
145

, no sentido também de resolver um conflito, uma 

demanda e, assim, imperar a ordem pública, só o faz porque os direitos subjetivos são em si e 

para si conceitos hauridos modernamente do modo de produção de mercadorias, da 

valorização do valor, indissociáveis, portanto, dos sujeitos de direitos. Se os direitos 

subjetivos não existem porque também não existem sujeitos de direitos que lhes deem suporte 

físico em modos de produção da pré-modernidade capitalista, a pergunta que se faz é de uma 

linearidade sublime: qual o sentido em se falar de direito processual antes dos direitos 

subjetivos, dos sujeitos de direitos e do modo capitalista estrutural de valorização do valor?  

Daí também porque antes de triunfarem os direitos subjetivos dos homens, liberdade, 

igualdade e propriedade, sucedeu clara e evidente a ausência da tão proclamada cientificidade 

do processo, com toda a metodologia que compõe as suas matérias, como, por exemplo, as 

noções dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), condições da ação 

(possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir), dos pressupostos 

processuais, da teoria da relação jurídica processual, das nulidades processuais absolutas 

(estas porque referentes a matérias de ordem pública) e tantos outros temas da técnica 

científica do direito processual.  
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Por outro vértice de análise, sem ignorar as relações materiais surgidas após a 

passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista e, especialmente, 

da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, na configuração do direito processual, é 

possível que esse ramo do direito se valha de todo um ritual, simbolismo e imagens que são 

próprios às formas e aos atores sociais anteriores, do medievo: “Ritos, procedimentos, 

simbologias, mistificações e louvores do poder estatal derivam daqueles já assentados 

historicamente em relação a monarcas, líderes religiosos e senhores feudais”
146

.  

Ademais, ao definir-se a especificidade da forma jurídico-processual, deve-se 

considerar que a constituição dos institutos e instituições do direito processual pode ter sua 

aparência refletida de inspirações medievais, entretanto, a sua essência se define “na” e “pela” 

formação societal capitalista, especialmente após a subsunção real do trabalho ao capital. 

Nesse sentido, também alude Mascaro: 

 

É possível que se vejam vestígios históricos dos atuais corpos de magistrados e 

promotores de justiça em antigos inquisidores da Igreja. É possível até mesmo que 

os ritos, as nomenclaturas, as vestimentas, os locais e as práticas simbólicas dos 

administradores do Poder Judiciário moderno sejam transplantados de instituições 

de julgamento religiosas medievais. Mas a forma moderna de tais instituições se 

constitui a partir de específicas modalidades de reprodução social, que se valem dos 

ritos e das nomenclaturas para objetividades de prática social próprias e 

específicas
147

.  

  

Mesmo os autores não materialistas consideram que a passagem para um 

direito processual moderno representou uma ruptura com as concepções jurídico -

medievalistas de processo, tema de não muito difícil constatação, uma vez que o 

transcorrer da Idade Média à Idade Moderna representou diversas e significativas 

modificações nas mais variadas áreas do conhecimento humano
148

.  

Para o materialismo, essa ruptura com o modo de pensar um processo 

“jurídico” na Idade Média se deve simplesmente ao surgimento do fator econômico 

capitalismo, ausente na sociedade estamental.  

Desse modo, passando a forma jurídico-processual a ter especificidade no 

capitalismo, com a sua autonomia, abstração, universalidade e cientificidade, capaz 
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de plenamente realizá-la como uma forma tertium genus conformadora do direito 

substantivo, no sentido de ser capaz de cometê-lo, tem-se que a dogmática jurídica 

assentou todo o estudo do direito processual, firmando-se essencialmente sobre 

quatro grandes temas: jurisdição, ação, defesa e processo
149

.
 
 

Alguns autores do direito processual retiram a defesa dos grandes temas dessa 

área do direito e afirmam que o estudo do direito processual está assente em três 

grandes eixos: a jurisdição, o processo e a ação
150

,
 
compreendendo-se na ação o seu 

contraponto defesa. Pensamos desta última forma. 

Destarte, neste momento, após dados os contornos gerais da especificidade da 

forma jurídico-processual no Estado Moderno, tratar-se-á agora de apontar as 

singularidades pelas quais a forma jurídico-processual se conformou na modernidade, 

com o apontamento de algumas particularidades da história do direito processual na 

Idade Moderna e Contemporânea, bem como aspectos da universalidade do litígio. 

Após, o cerne da forma jurídico-processual será fornecido pelo estudo da tripartite 

jurisdição, processo e ação como estruturas jurídico-processuais constitutivas dessa 

especificidade jurídica.  

 

4.2 UMA PERSPECTIVAÇÃO HISTÓRICO-MATERIALISTA DA FORMA 

JURÍDICO-PROCESSUAL NA PASSAGEM DA IDADE MODERNA 

PARA A CONTEMPORÂNEA E NA IDADE CONTEMPORÂNEA  

 

 Ainda que a forma jurídico-processual represente uma estrutura equivalente à 

forma valor, não deve ser considerada a principal ou primordial forma jurídica que 

equivale à forma mercadoria. A subjetividade jurídica, no campo específico da 

liberdade e da igualdade jurídica, significa a mais sensível equivalência da forma 

jurídica à forma mercadoria, porque nasce mais na esteira da noção do indivíduo 

moderno, ligado ao trabalho abstrato e à obtenção da mais-valia.  

 De outro modo, para consumar os direitos substanciais decorrentes da 

subjetividade jurídica, quando não espontaneamente realizados pelos sujeitos de 

direito, a forma jurídico-processual deve prevalecer como expressão do poder do 
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Estado de imperar a norma jurídica. Essa trama toda acontecerá na passagem da 

Idade Moderna para a Contemporânea.  

 No entanto, antes de tratar da evolução teórica do direito processual na Idade 

Moderna e na Idade Contemporânea, primeiramente se deve proceder a um 

importante parêntese. Ao partir da própria história materialista do direito processual 

ou da forma jurídico-processual, certo é que, em diversos momentos, a doutrina 

processualista do direito adveio para explicar, teorizar e explicitar uma realidade do 

direito processual já historicamente bem estabelecida. Em outras palavras, 

inicialmente surge certa realidade histórica constituída para posteriormente legar-se 

todo um aparato teórico do direito processual, uma dada técnica jurídico -processual, 

com a finalidade de explicar e replicar àquela anterior realidade social. Com isso, 

torna-se possível a afirmação de que a teoria geral do direito processual sucedeu, 

atuou e age sobre uma realidade social e econômica previamente estabelecida, que 

lhe constituiu. Assim, primeiro surgirá certa realidade social e depois virá a teoria 

jurídica para explicá-la. 

Nesse sentido, uma história materialista do processo tem por escopo 

igualmente apontar o quanto a doutrina processual tende a replicar, mesmo sem sabê -

lo, dada realidade social e institucional ligada diretamente ao modo de produção 

societal. A história em geral bem como a histórica material do homem poderão 

fornecer subsídios para a mais abrangente compreensão das categorias processuais na 

relação com o direito material e o Estado.  

Destarte, trazendo essa questão da “submissão” da teoria jurídica à realidade 

social e econômica para o campo específico da forma jurídico-processual, Foucault, 

por exemplo, entendeu que, com o advento do modo de produção capitalista, entre as 

práticas sociais, as práticas judiciárias seriam as que melhor demonstrariam as 

formas da subjetividade: “Pareceu-me que entre as práticas sociais em que a análise 

histórica permite localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as práticas 

jurídicas, ou mais precisamente, as práticas judiciárias, estão entre as mais importantes”
151

. 

Entretanto, na modernidade, somente o nascimento do modo de produção 

capitalista não foi capaz de, por si só, determinar e significar inteiramente o 

acabamento da forma jurídico-processual como tertium genus situado, de modo 

textural, entre a forma jurídica e a forma política estatal, apta a consumar a forma 
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jurídica do direito material e da subjetividade jurídica. Para tanto, em conjunto com a 

forma jurídico-processual, o Estado teve que se estabelecer por completo.  

Um exemplo de que, para a forma jurídico-processual completar-se, precisaria 

impreterivelmente do desenvolvimento da forma política estatal, e ambas, do pleno 

desenvolvimento do capitalismo, pode mesmo ser dado pela ideia traspassada por 

Picardi de que o direito moderno tem um caráter evolutivo dentro do capitalismo, 

embora o autor italiano não esteja diretamente se referindo a esse modo de produção 

societal moderno.  

Em duas passagens, Picardi deixa explícito que houve uma evolução das 

legislações no início da modernidade. Por outro lado, o autor italiano não faz uma 

leitura jusmarxista, pois não acusa diretamente a importância do modo de produção 

capitalista na modificação histórica que paulatinamente veio a possibili tar o 

surgimento de uma legislação com as características da generalidade e da abstração.  

 

O Code Luis coloca-se como se viu, em uma fase de transição: entre o ordo 

iudiciarius, o processo medieval, e o processo, o processo continental moderno. Na 

historiografia contemporânea, todavia, é controvertido o significado e o papel desta 

obra legislativa. Sem dúvida, não se trata de uma simples ‘ramas dórdonnances’, de 

uma mera compilação de fontes de diversas origens. A linguagem assume os tons da 

generalidade e da abstração, liberando-se, em geral, de preceitos de origem 

casuística; a matéria é estruturada organicamente, eliminando tendencialmente 

antinomias e repetições; o conteúdo é homogêneo realizando, assim, uma 

especialização setorial da disciplina: o processo civil e criminal. [...] À parte a não-

univocidade das próprias noções de ‘código’ e de ‘codificação’, segundo a tradição 

historiográfica francesa, o Code Luis – em geral as grandes Ordonnances de Luís 

XIV – constituiriam verdadeiras e próprias codificações, provindas de todos os 

requisitos, também técnicos, que se encontraram depois nos textos napoleônicos. Em 

definitivo, a Revolução Francesa não teria inaugurado um novo movimento de ideias 

em tema de legislação; a única novidade seria representada pelo fato de que a obra 

de codificação teria sido imputada agora ao povo, e não mais ao rei. Portanto, já 

Colbert teria iniciado ‘l’histoire moderne de la législation
152

. 

 

 Apesar da abalizada compreensão de Picardi, é cediço que o direito 

processual não gozava de nenhuma importância científica no começo da modernidade 

e se estabeleceu
153

, inicialmente, não como uma forma jurídica equivalente à forma 

mercadoria, mas, sim, operou-se, apenas, na prática da realidade, no período 
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compreendido pelos séculos XVI, XVII e XVIII, por obra dos práticos ou praxistas, 

sem definir-se teoricamente, naquele momento, de modo científico: 

 

Chamamos de ‘período dos práticos’ aquele compreendido entre os anos de 1563 a 

1806, para efeitos de estudo da história do direito processual. A denominação vem 

do vivo interesse demonstrado pelos juristas da época pelo estudo do direito de 

forma mais prática e menos científica
154

. 

 

Os praxistas se preocupavam tão somente com a prática forense, que era 

incipiente. Não tomavam constantemente os textos legais como o horizonte mais 

importante de seus comentários e, dessa maneira, operavam, muitas vezes, apenas 

opiniões sobre os diversos assuntos da prática judiciária, não havendo “ [...] nenhuma 

preocupação pelo direito como ciência, mas exclusivamente pe lo direito como arte”:  

 

Mas a contribuição dos juristas, apesar da quantidade, era mínima, porque na sua 

maioria absoluta, não havia nenhuma preocupação pelo direito como ciência, mas 

exclusivamente pelo direito como arte. E o pior: os praxistas julgavam tão 

importantes suas opiniões que se copiavam mutuamente, escrevendo livros com 

diversos tomos, explicando tudo sobre praxe forense e abandonando, muitas vezes, 

os textos legais, considerados secundários. Entendiam que suas opiniões 

sobrepunham-se ao ordenamento objetivo vigente, distorcendo e deteriorando a 

norma legal
155

. 

 

Nesse momento histórico, portanto, vale frisar, não há uma preocupação 

científica com o direito processual, com o processo judicial. Isso transcorreu desse 

modo porque, em termos materialistas, não existia a completude da forma jurídico-

processual, pois esta, até então, não era o espelho definitivo do modo de produção 

capitalista, o qual obteve o seu pleno desenvolvimento atrelado à separação do 

trabalhador das condições subjetivas da produção, isso somente com o advento da 

máquina, da produção não mais artesanal para o consumo.  

Há quem entenda, porém, que já teria ocorrido um significativo 

desenvolvimento da processualística nos séculos XVII e XVIII, momento ainda da 

etapa dos praxistas. Talvez, para quem pense nesse sentido, a contribuição das 

modificações nas relações sociais, o aparecimento do absolutismo moderno, somado 

ao advento do capitalismo mercantil e em conjunto com o desabrochar dos 

                                                 
154

 PRATA, Edson. História do Processo Civil e sua Projeção no Direito Moderno. Rio de Janeiro: Forense, 

1987. p. 123. 
155

 PRATA, Edson. História do Processo Civil e sua Projeção no Direito Moderno. Rio de Janeiro: Forense, 

1987. p. 125. 



88 

 

movimentos culturais, fosse capaz de estabelecer outra perspectiva para o direito 

processual. 

Picardi entende, até mesmo, que esse período, dos séculos XVII e XVIII, pode 

ter antecipado alguns dos institutos da etapa contemporânea do direito processual, 

inclusive rogando o próprio significado de processo:  

 

A partir do século XVII é possível colher – mesmo que com aproximações 

inevitáveis na reconstrução de tais panoramas – a passagem da pré-história à história 

de nosso instituto. Durante os séculos XVII e XVIII, na Itália e nas áreas que 

restaram maiormente ligadas à tradição jurídica italiana, o discurso processualístico 

continuou, com efeito, a desenvolver-se substancialmente su specie de iudicium e 

ordo iuriciarius, locuções adotadas, às vezes, somente como equivalentes, outras 

vezes, junto às expressões stylos, ritus, práxis, practica e processus, muito 

raramente na locução tela iudiciaria. Para lá dos Alpes, a expressão processos torna-

se, ao contrário, de uso comum ou, quanto menos, prevalente. Em particular, foram 

os processualistas alemães, os assim ditos practici e antiquarii, a apropriar-se 

definitivamente de tal conceito. [...] Em definitivo, a expressão processos acabou por 

tornar-se sinal distintivo de uma fase importante da processualística alemã, que a 

tradição historiográfica tende a diminuir, reduzindo-a a um papel puramente 

preparatório do mais conhecido pensamento jurídico do século XIX. Com toda 

probabilidade, ao invés, o verdadeiro ponto de partida, o Neuzeit da processualística 

poderia resultar, em certos aspectos, antecipado, até remontar, à obra mesma, 

paciente e assídua, dos practici dos antiqurii dos séculos XVII e XVIII
156

.
  

 

Data venia, na presente tese, não se entende nos termos de Picardi. A 

evolução da processualística, é sabido, somente ocorreu no século XIX e não por 

acaso. Por meio da introdução de meios de produção novos, as máquinas, os 

trabalhadores são expropriados das condições subjetivas da produção, havendo a 

realização do trabalho abstrato. E é, “coincidentemente”, nesse momento da história 

dos meios de produção que o direito processual se torna forma jurídico-processual. 

Em vista disso, o correto é que a modernidade no direito processual não 

dependia da boa vontade dos praxistas, daí por que a forma jurídico-processual 

tenderia ao completo refinamento somente com o transcorrer histórico do modo de 

produção capitalista, seguindo exatamente o exemplo de formação jurídico -

institucional do Estado, da forma política estatal.  

Por conseguinte, é indubitável que muitos dos ramos do direito se 

desenvolveram na Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo – vide, por 

exemplo, o direito comercial. Entretanto, foram os movimentos políticos, 

econômicos e sociais que se sucederam após a Revolução Francesa, sedimentados 
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para o direito somente na segunda metade do século XIX e início do XX, que 

definiram, em plenitude científica, a forma jurídico-processual. 

No entanto, antes do reportado desenvolvimento científico do direito 

processual da segunda metade do século XIX e início do século XX, com o cabal 

assentamento da forma jurídico-processual, vicejou um período histórico 

intermediário para o direito processual, situado entre o período dos praxistas e o 

período do processualismo científico. Tratou-se do período conhecido como 

procedimentalista, correspondente à primeira metade do século XIX, entre os anos de 

1806 e 1869
157

, no qual as preocupações teóricas evoluíram ao máximo para tratar da 

organização judiciária, da competência e do procedimento
158

, sem haver, ainda, o 

estudo sistemático – e refletor da realidade social – dos grandes temas do direito 

processual, que até hoje em dia são nomeados como os tópicos jurídicos do direito de 

ação, do processo e da jurisdição.   

Antes da integral evolução científica do direito processual, foi o horizonte dos 

acontecimentos jurídicos após a Revolução Francesa – com a tendência de 

fortalecimento das instituições políticas em direção a uma classe social, a burguesia, 

e com os movimentos jurídicos representados pelas codificações, como o Código 

Civil francês de 1804, promulgado por Napoleão – que desenharam os contornos 

iniciais, porém ainda bem incompletos
159

, pós-praxistas, do direito processual.  

Isso teve reflexos diretos nas práticas institucionais de diversas nações ao 

redor do globo. No Brasil, antes do alvorecer jurídico da segunda metade do século 
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XIX, ou seja, ainda na primeira metade desse século, vigiam “pré-instituições” 

jurídicas modernas. Estas foram representativas de constantes instabilidades 

institucionais
160

 – porque incompletas enquanto forma jurídica –, tendo o movimento 

do constitucionalismo moderno se estabelecido muito lentamente, com a sua real 

significação jurídico-institucional sucedendo não por um átimo cronológico único, 

mas em decorrência de um constante movimento político e institucional hi stórico, 

sendo, nesse sentido, o transcorrer desses acontecimentos, igualmente responsável 

pelo primado jurídico da separação dos poderes
161

 ao instituir as funções judiciárias 

no país.  

 

O ministério da justiça estabelecido no Brasil a partir da independência resultou da 

afirmação da ideia de separação dos poderes. Sua concepção previa a 

institucionalização de um órgão pelo qual o poder executivo pudesse articular o 

contato com a magistratura, organizando os quadros perante os tribunais, dotando-os 

de complementos administrativos: notários escrivães, cartórios, tabeliães. Portanto, 

todo o arcabouço que permitisse aos juízes e aos tribunais exercerem as suas 

funções
162

. 

 

Toda essa institucionalização jurídica do constitucionalismo moderno foi 

amplamente representativa do direito contemporâneo que viria a firmar-se com a 

subsunção real do trabalho ao capital, quando a forma jurídico-processual se 
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constituiu por completo, na segunda metade do século XIX e no aproximar do século 

XX.  

Ao perquirir sobre todo esse movimento histórico, social, econômico e 

jurídico, não foi só o aparecimento da forma jurídico-processual que, 

simultaneamente, teve o condão de consumar universal, impessoal e abstratamente os 

direitos materiais. Também, em concomitância, foi incontornável a assunção da 

forma política estatal para a plena realização da forma jurídica. Das relações de 

produção capitalistas têm que impreterivelmente derivar a forma jurídica, a forma 

jurídico-processual e a forma política estatal, em sincronismo.  

Da mesma maneira que a forma política estatal não apareceu plenamente 

desenvolvida, instantaneamente, em um dado e exato momento histórico, igualmente, 

a forma jurídico-processual, como um equivalente estrutural do modo de produção 

capitalista e um correspondente instrumental de consumação da subjetividade 

jurídica, mediada pelo Estado, também não surgiu integralmente desenvolvida tão só 

com o advento da Revolução Francesa.  

As forças sociais existentes na França no século XVIII não motivaram, por si 

só, a plenitude da forma jurídico-processual. Isso é plenamente possível de perceber, 

por exemplo, quando se verifica o não consequente apartamento real e efetivo do 

Poder Judiciário de outros poderes do Estado nascente. O processualista espanhol 

Juan Montero Aroca atenta para tal fato: 

    

En esta construcción, pues, el Poder Judicial, al no representar a una fuerza social, es 

invisible o nulo, o bien que de los tres poderes el Judicial es en cierto modo nulo, 

quedando sólo los otros dos, que son los verdaderos poderes. Si lo que se pretendía 

era repartir el poder político entre las diversas fuerzas sociales y para ello se 

establecen unos órganos específicos, los jueces no son una fuerza social ni la 

representan. En la lucha entre las fuerzas sociales, el juez debe ser neutral. Para 

conseguirlo, la potestad judicial no debe atribuirse ni a un órgano permanente, ni a 

un cuerpo de funcionarios. En realidad no existe el Poder Judicial
163

.   

 

A Revolução Francesa – primeiro momento de construção do Estado moderno 

– não significará, portanto, maquinalmente, um tempo totalmente realizado da forma 

jurídico-processual
164

, até porque essa forma, que já é embrionária, aparecerá na sua 
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 AROCA, Juan Montero. Derecho Jurisdiccional I. 22. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. p. 59. 
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 “Aunque otra cosa pudiera parecer, la concepción ideológica de la Revolución Francesa condujo a que en 

Francia, poco después, el poder ejecutivo subordinara a los jueces, se apoderara del Poder Judicial, haciendo 

desaparecer incluso esta expresión, pues ya no se hablará más de Poder Judicial sino de administración de 

justicia. […] A partir de aquí el poder ejecutivo se ha apoderado de los jueces y tribunales. Napoleón 

organizó la Administración francesa y concibió a la justicia como una parte de esa Administración. El 
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equivalência à forma mercadoria, também quando efetivamente demarcada, 

contornada e delineada pela forma política estatal, no conjunto da derivação 

estrutural da trilogia das formas (forma jurídica, forma jurídico -processual e forma 

política estatal).    

O Estado moderno, no seu nascedouro, pós-absolutismo, não foi 

completamente o Estado da forma jurídico-processual, da jurisdição, dos atos 

“imparciais” do juiz, do processo judicial, do Poder Judiciário, se pensados esses 

tópicos por uma ótica jurídico-teórica mais contemporânea, coadunada com as 

instituições jurídico-processuais mais aprimoradas e em sintonia com a cientificidade 

do direito, sua conformação como ordenamento jurídico, dotado de domínios que 

gozam de plena especialidade, autonomização e universalidade.  

Dito de outro modo, o fim do absolutismo, com a ascensão da burguesia, não 

significou, de per si, a completude da forma jurídico-processual, porém, significou, 

sim, os primeiros contornos do direito processual, com a práxis e teorização de um 

tipo distinto de judicialização, juízes e jurisdição. Ao explicar especificamente a etapa 

histórica conhecida como procedimentalista – posterior à etapa dos praxistas e 

anterior à etapa dos processualistas –, fase que ainda não gozava da característica da 

cientificidade, a melhor doutrina hodierna do direito processual espanhol disserta, 

recordando ser este o momento de início de uma teorização sobre o Poder Judiciário 

e seus órgãos:  

 

En España el contenido de la disciplina, según se desprende de las obras no 

de comentario, abarca la organización judicial, la competencia de los 

tribunales y el procedimiento. Ya en 1848 Gómez de la Serna y Montalbán 

decían que eran tres las partes capitales: límites a que el Poder Judicial ve 

circunscritas sus funciones, organización judicial en sus diferentes líneas y 

escalas y todo lo que hace relación al modo de proceder de los tribunales. 

[...] En síntesis, los procedimientos judiciales respondieron a una 

concepción jurídica más general, que se centró en el estudio d e la ley, 

utilizando la exégesis como método; el procedimiento era el conjunto de 

formas solemnes reguladas por la ley, por medio de las cuales actúan los 

tribunales, y el procedimentalista centró en ellas su consideración
165

. 

 

Para melhor compreender didaticamente o direito, o Estado e até mesmo o 

direito processual, nesse transpassar do século XIX, ao perceber que es te foi o século 

                                                                                                                                                         
ministro de Justicia se convirtió en el grand-juge”. AROCA, Juan Montero. Derecho Jurisdiccional I. 22. ed. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. p. 59-60. 
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93 

 

determinante para a concepção do direito e do direito processual moderno, vale a 

pena não olvidar duas passagens de Mascaro:  

 

As legislações do século XIX refletem o estabelecimento de sociedades que 

se fundam nas relações de produção contratuais e na mercadoria como seu 

esteio. A forma jurídica contratual e da individualidade portadora de 

direitos é correlata à forma mercantil. No entanto, como nos séculos XIX 

tais formas jurídicas passam a ser anunciadas tecnicamente, o jurista passa 

a tratar do direito na sua face imediata, olvidando-se de que o surgimento 

da técnica corresponde a determinadas estruturas das relações sociais. [...] 

Com o surgimento dos grandes códigos que tratam dos interesses 

burgueses, como os códigos civis, a partir do século XIX, o mundo 

ocidental começa a trabalhar com o direito de maneira peculiar. O direito 

não será mais entendido como uma especulação sobre o que é mais justo, 

nem como uma arte de resolver conflitos concretos, mas, sim, como um 

conjunto de instituições e normas (que então já são até códigos, d ada sua 

complexidade) posto pelo Estado e garantido por ele
166

.  

 

Assim, foi precisamente na segunda metade do século XIX e na primeira 

metade do século XX que a forma jurídico-processual se consubstanciara 

doutrinariamente – a refletir a realidade – como uma seara autônoma e indispensável 

do direito material, ao estabelecer as teorias que permeiam o direito de ação, o 

processo e a jurisdição. Tratou-se da fase teórica conhecida como processualismo, 

com as doutrinas mais significativas produzidas na Alemanha e na Itália
167

.   

Portanto, o período que se seguiu cronologicamente ao procedimentalismo e 

de maior importância para o direito processual foi justamente o período do 

processualismo científico, situado no momento econômico no qual se deu a 

subsunção real do trabalho ao capital, tornando o direito processual forma jurídica 

equivalente à forma mercadoria e, dessa maneira, desenhando todas as pensáveis 

linhas mestras processuais de consumação da subjetividade jurídica.   

Esse período de apogeu e de grande desenvolvimento do direito processual 

ocorreu a partir da segunda metade do século XIX até o início do século XX, com o 

aparecimento, nesse momento histórico, por exemplo, das ideias sobre a autonomia 

do direito processual e as teorias acerca do direito de ação e do processo. 
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 MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do Direito. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 22-23. 
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 “A Escola do Processualismo Científico nasceu na Alemanha com Bülow, Wch, Kohler, Stin, Hellwig; 

encaminhou-se para a Itália com Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei, Redenti, D’Onofrio, Allorio, Liebman; 

alcançou a Espanha com Prieto-Castro, Jaime Guasp, Rafael de Pina; chegou a Portugal com notável José 

Alberto dos Reis; ultrapassou o continente e encontrou muitos seguidores na Argentina, Uruguai e Brasil”. 

PRATA, Edson. História do Processo Civil e sua Projeção no Direito Moderno. Rio de Janeiro: Forense, 

1987. p. 176. 
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4.3 DA NÃO UNIVERSALIDADE DO “LITÍGIO” PRÉ-CAPITALISTA À 

SUA UNIVERSALIDADE NO DIREITO PROCESSUAL  

 

A forma jurídico-processual surge como forma social universalizada e universalizável 

somente no modo de produção capitalista, sendo dinamizada como tal na fase do capitalismo 

industrial. Com isto se quer dizer que foi só após o advento da circulação de mercadoria com 

valor de troca e da constituição do trabalho abstrato que a forma jurídico-processual se 

completou, autonomizando-se como equivalente à forma mercadoria e, à vista disso, 

universalizando, igualmente, o litígio, a lide
168

, a demanda. Mas isso não adveio, conforme 

dito, em concomitância ao primeiro momento do capitalismo mercantil. Não é com este e com 

o decorrer do jusnaturalismo racionalista moderno que o litígio se universaliza
169

.  

O pensamento jurídico abandona a Escola dos Comentadores para trazer o direito à 

razão, acompanhando o Renascimento cultural e o Humanismo dos séculos XVI e XVII. Esse 

novo pensamento jurídico surge por conta da superação do modo de produção feudal e do 

estabelecimento do modo de produção capitalista, que na sua fase mercantilista já engendrava 

muitas e distintas relações sociais e culturais, em contraste com o mundo feudal, sem ainda 

formatar, por completo, a forma jurídico-processual e a forma política estatal.  

Nesse momento – do capitalismo mercantil – a circulação da mercadoria não atinge 

completamente o valor de troca, com a subsunção real do trabalho ao capital, não sendo, 

assim, capaz de instituir amplamente o aparato estatal.  

Entretanto, em conjunto com a sua constituição, a forma jurídico-processual 

necessitará do aparato estatal para acomodar-se. Destarte, é com a completude burocrática, 

institucional e jurídica do aparato estatal que a forma jurídico-processual será capaz de 

racionalizar-se, estruturar-se em alguns de seus elementos (signos), dando significação 

jurídica ao litígio ao mesmo tempo que o universaliza no âmago do poder jurisdicional. Os 

signos jurídico-processuais dotados de racionalidade científica são rigorosamente condições 
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 A lide é a situação conflituosa que pressupõe dois sujeitos, em que um tem uma pretensão intersubjetiva a um 

objeto que é resistida pelo outro sujeito. Desse modo define Carnelutti: “La litis, por tanto, puede definirse 

como un conflicto (intersubjetivo) de intereses calificado por una pretensión resistida (discutida). El conflicto 

de intereses es su elemento material, la pretensión y la resistencia son su elemento formal”. CARNELUTTI, 

Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones 

Jurídicas Europa-América, 1973. V. 1. p. 28 
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 Mesmo em leituras não jusmarxistas, mas de aguda historicidade, reverbera a noção da ausência de lide e 

litígio na primeira fase do capitalismo, se tomados esses termos no sentido jurídico moderno, em que a 

formação da lide pressupõe também a independência das partes e o respeito ao princípio dispositivo: “Até a 

Idade Moderna o processo era considerado manifestação de uma razão prática e social, que se realizava no 

tempo com a colaboração da praxe dos tribunais e da doutrina. [...] Em outras palavras, reconhecia-se ao 

tribunal o poder de estabelecer os próprios modos de seu atuar [...]”. PICARDI, Nicola. Jurisdição e 

Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 59. 
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indispensáveis da universalização e abstração do direito, após a equivalência da forma jurídica 

à forma mercadoria.  

Desse modo, somente foi possível tornar o litígio uma constante no modo de vida da 

sociedade capitalista quando restou devidamente racionalizado em uma lógica jurídico-

linguística, no seu aspecto científico-processual
170

. Daí para a total globalização do litígio 

processual, tornando-o a forma moderna de resolução dos conflitos qualificados por uma 

pretensão resistida, houve todo um desenvolvimento do conjunto dos componentes da forma 

jurídico-processual, ao apontar-se, por exemplo, a demanda e a jurisdição como pressupostos 

de existência da relação jurídica processual, e a capacidade processual e a competência como 

requisitos de validade da relação jurídica processual.  

Em outras palavras, no afã de imprimir-se certeza e segurança jurídica para a 

circulação de mercadorias, não foi qualquer tipo de litígio que, no modo de produção 

capitalista, globalizou-se. O tipo de litígio processual que se formou na contemporaneidade 

capaz de se universalizar de fato e difundir-se amplamente foi certamente aquele composto 

por demandantes que atendessem aos pressupostos processuais de existência e de validade do 

processo, sob pena do consequente indeferimento da demanda judicial sem julgamento de 

mérito. Desta feita, não existe litígio processual que não esteja irrestritamente afeto à forma 

jurídico-processual.   

É correto afirmar que esse movimento todo não sucedeu tendo por motivação 

primígena o irromper da racionalidade ética, autonomização ou autorreconhecimento do 

direito, porém, mais acertadamente a universalização prática do litígio ocorreu como 

expressão do contínuo aperfeiçoamento do modo de produção capitalista, com as 

transformações das forças produtivas e das relações de produção. Não é porque a ideia de 

direito e de direito processual, no capitalismo, seja contrária à concepção de um direito não 

ético, não racional, não universal e não autônomo, que o que caracterizará uma “ciência” do 

direito, no modo de produção econômico moderno, será a intencionalidade racionalista e seu 

sentido de universalização do direito.  

Contudo, o direito, a forma jurídico-processual e, aqui em especial, o litígio e a lide, 

por serem precisamente o contrário de uma ordem de forças diretas, torturas, provas d’água e 
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 Existem duas cepas de processualistas: os que veem na lide o elemento essência do processo e outros que 

veem esse elemento essência não na lide, mas na pretensão. Para os primeiros: “Pami les divers éléments 

composant le phénomène judiciaire, le litige figure à la première place. Cette primauté n’est pas seulemente 

chronologique; elle est aussi logique: s`il peut y avoir litige sans procès, dès lors qu`il se règle sans recours à 

une procédure jurictionnelle, il n`y a pas de procès san litige”. CADIET, Loïc et. al. Théorie générale du 

procès. Paris: Thémis Droit, 2010. p. 290. Para os segundos, especialmente considerando o processo penal, 

cf. JARDIM, Afrânio Silva; AMORIM, Pierre Souto Maior Coutinho de. Direito processual penal: estudos e 

pareceres. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 187-190. 



96 

 

do fogo, castigos corporais etc., serão componentes de uma ordem que se conforma de modo 

autônomo e universal com os valores jurídicos da igualdade e da liberdade; entretanto, 

essencialmente será assim, não doutra maneira, não por uma vontade intrínseca e racional de 

mostrar-se uma ordem contrária ao exercício direto da força, porém, porque o trabalho 

assalariado e a valorização do valor na sociedade das mercadorias trazem consigo, pari passu, 

a subjetividade jurídica e o sujeito de direito, requerendo o desenvolvimento de toda uma 

ciência do direito, apta a validar a lide como a expressão processual mais sintética da 

dimensão representada devidamente pela passagem do exercício da força direta para a 

metodologia jurídico-judicial da valorização do valor.  

A categorização da forma jurídica equivalente à forma mercadoria e, no campo do 

direito processual, o constante desenvolvimento de uma ciência do direito processual para a 

ampla e irrestrita consumação do direito substantivo ou material por meio da universalização 

do litígio, é, rigorosamente, no espaço da prática jurídica, o correspondente da universalização 

do valor. 

 

4.4 DIREITO, JURISDIÇÃO E FORMA POLÍTICA ESTATAL  

 

A jurisdição é defendida por grande parte da doutrina processualística, senão pela sua 

unanimidade, como o conceito central do estudo do direito processual
171

. Alguns 

processualistas até argumentam a mudança do nome da disciplina de direito processual para 

direito jurisdicional
172

, devido justamente à centralidade do objeto jurisdição nesse ramo do 

direito.  

Ao ser a forma política estatal o continente pelo qual todas as outras importantes 

formas jurídico-processuais se movimentam (direito de ação, defesa, atos processuais, 

competências) na tutela dos conteúdos dos direitos substantivos, inequivocamente a jurisdição 

se coloca como o conceito central não só da “ciência” do direito processual
173

, mas, 

igualmente, do próprio Estado enquanto centro institucional de coação jurídica. 

                                                 
171

 Basta lembrar que, em verdade, institucionalmente, o Estado moderno se apresenta na função de administrar, 

legislar e julgar, esta última constituindo-se propriamente na atividade jurisdicional.  
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 Nesse sentido, defendendo a mudança do nome da disciplina de direito processual para direito jurisdicional, 

cf. AROCA, Juan Montero. Evolución y futuro del derecho procesal. Bogotá: Temis, 1984; e AROCA, Juan 

Montero et al. Derecho Jurisdiccional I. 22. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
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 A exposição de Liebman é aclaradora da importância e abrangência da jurisdição na realização dos direitos 

subjetivos: “Feitas as leis, não se considera ainda plenamente realizada a função do direito. Elas ditam 

realmente as regras de conduta a serem observadas pelos membros da sociedade, mas, como ordinariamente 

essas regras têm conteúdo abstrato e geral, é preciso assegurar, na medida do possível, a sua estrita 

observância, em nome da liberdade e dos direitos de cada um na ordem objetiva da convivência social; em 

outras palavras, sempre que falte a observância espontânea é necessário identificar, declarar e dar atuação a 
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Desse modo, essa centralidade, é relevante frisar-se, não se sobressalta unicamente no 

estudo analítico teórico do direito processual
174

, porém, sobretudo, valendo-se de uma 

compreensão materialista, se afirma na constituição e atuação dos Estados capitalistas 

modernos, os quais, no campo normativo, constitucionalizaram os grandes temas relativos à 

jurisdição, como maneira mesmo de legitimarem, conformarem e consumarem na prática a 

forma jurídica. Nesse sentido, tem-se a constitucionalização do Poder Judiciário e de seus 

órgãos, a constitucionalização das competências jurisdicionais e dos vários apêndices 

indispensáveis à jurisdição, como, por exemplo, a ascensão à carta constitucional do 

ministério público, da advocacia
175

 e da defensoria pública.    

Portanto, a jurisdição, como uma das três grandes proposições da forma jurídico-

processual (jurisdição, processo e ação), é diretamente imbricada à politização do direito, ao 

direito constitucional. Mesmo sem dar um passo mais na direção do materialismo jurídico, em 

uma leitura da modernidade jurídica, a própria analítica processual já havia sido capaz de 

aproximar a jurisdição do poder político e do constitucionalismo: “El nacimiento del poder 

judicial como poder político debe repercutir en su tratamiento por la doctrina constitucional 

[...]”
176

. 

Esse tratamento do conteúdo da jurisdição pela doutrina constitucional – que não à toa 

coincide com o momento da subsunção real do trabalho ao capital – percorre o itinerário da 

completa juridicização da divisão dos poderes, no império do Estado de Direito, sendo 

diferente da concepção puramente oitocentista de Montesquieu que, conforme lembra Paulo 

Ferreira da Cunha, tinha a divisão dos poderes mais como “distribuição do poder por várias 

classes sociais e grupos a ele pretendentes”
177

 do que como questão essencialmente jurídico-

constitucional.  

Essa guinada da jurisdição para corresponder a uma expressão estatal constitucional 

com diversas funções específicas somente tornou-se realidade porque houve uma exata 

                                                                                                                                                         
essas regras, caso por caso, nas vicissitudes concretas da vida de cada dia, eventualmente até mediante meios 

coercitivos”. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. V. 1. p. 19.   
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 Por uma metodologia analítica teórica, por exemplo, estudo recente da processualística nacional demonstra a 

centralidade do tema da jurisdição para as questões do direito processual na pós-Constituição Federal de 

1988. Cf. CALDEIRA, Adriano Cesar Braz. Teoria crítica da jurisdição: um estudo sobre a atuação 

jurisdicional brasileira pós-Constituição Federal de 1988. 2015. Tese de doutorado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2015. 
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 Para citar esse papel da advocacia na jurisdição, de relevância, basta a referência, por exemplo, ao artigo 133 

da Constituição Federal brasileira de 1988, que diz que o advogado é indispensável à administração da 

justiça: “Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. 
176

 AROCA, Juan Montero et al. Derecho Jurisdiccional I. 22. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. p. 24. 
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 CUNHA, Paulo Ferreira da. Nova Teoria do Estado: Estado, República, Constituição. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 405. 
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equivalência da forma mercadoria à forma jurídico-processual. Se, por um lado, no estudo da 

processualística analítica sobre a jurisdição, sobressaem as compreensões de Chiovenda 

(atuação da vontade concreta da lei), Carnelutti (justa composição da lide)
178

 ou Jaime Guasp 

Delgado (satisfação da pretensão)
179

, por outro, sem desprezar o aspecto finalístico dessas 

teorias processuais eminentemente analíticas, propõe-se um estudo histórico-econômico de 

uma totalidade estruturada na qual a jurisdição configura a forma jurídico-processual que se 

entrelaça, em uma relação necessária e imprescindível – porque estrutural – com a forma 

mercadoria, a forma jurídica e a forma política estatal no conjunto da reprodução das relações 

sociais capitalistas. 

A forma jurídica e a forma política se realizam em conjunto, universalmente a se 

imbricarem à forma capital, no mesmo momento da assunção da jurisdição estatal que impõe 

o direito material subjetivo para resolução dos casos concretos. 

Somente o Estado moderno, como expressão acabada de imposição da forma jurídica 

– porque a norma jurídica emana do Estado –, é capaz de “garantir” o direito objetivo
180

 e 

subjetivo, ou seja, afiançar a forma jurídica do direito material subjetivo, tal qual, por 

exemplo, a igualdade e a liberdade, por meio (valendo-se) da forma jurídico-processual, a 

qual tem, no aparelho jurisdicional, a sua principal caracterização, modulação, sendo esta – 

forma jurídico-processual – igualmente formatada como normas jurídicas estatais, por 

exemplo, as normas processuais referentes às competências e aos atos processuais 

jurisdicionais.  

A jurisdição, portanto, como conceito central do direito processual, seja este civil ou 

penal, pode ter seus objetivos confundidos com os próprios objetivos do direito processual na 

consumação dos direitos objetivos e subjetivos, uma vez que a função última da forma 

jurídica-processual, sua “razão de existir”, somente se torna possível por intermédio da 

jurisdição estatal, dos tribunais
181

, da divisão de competência.  
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 Não é por outro motivo que Carnelutti tem na lide um dos componentes mais centrais do direito processual. 

Cf. CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos 

Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1973. V. 1. p. 27-34. 
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 Cf. DELGADO, Jaime Guasp. La pretensión procesal. 2. ed. Madrid: Civitas, 1985. 
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7. 
181

 José Lebre de Freitas, abalizado na clássica processualística, lembra a exata função do processo civil e, ao 

fazê-lo, inevitavelmente constata que tal função só é possível em face da atuação do tribunal: “É na base 

desta constatação que, para a doutrina clássica, a função do processo civil consiste na tutela do direito 

material, entendido este quer no sentido (objetivo) de sistema de normas de conduta, ao tribunal cabendo 
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Um direito material, ou melhor, um conceito de direito objetivo e subjetivo sem levar-

se em conta a atividade jurisdicional deixaria sem maiores concretudes práticas a plena 

equivalência da forma jurídica à forma mercadoria, ou mesmo qualquer pretensão científica 

do direito, isso porque faltaria ao direito subjetivo a sua consumação prática universal, 

imprescindível ao modo de produção capitalista.  

Ou o processo e a jurisdição persistem em complemento e estruturalmente imbricados 

ao direito material subjetivo ou mesmo inexiste direito. Essa justaposição, porém, não 

significará união indistinta. Para que a forma jurídica se realize na sociedade capitalista, as 

divisões e autonomias são condicionantes necessárias da trama institucional e jurídica. Isso só 

vem a comprovar a insuficiência, no pré-capitalismo, do conceito de ius, o qual, isoladamente, 

sem a trama da forma política estatal e da forma jurídico-processual, não teria como ser 

plenamente universalizado, não teria nem mesmo como cabalmente subsistir. 

A modernidade capitalista, ao separar direito substantivo de direito adjetivo, ao 

mesmo tempo que confirma a subjetividade jurídica, aponta para o fato de que esta, a par de 

ter uma existência concreta na materialidade das relações sociais, para a sua previsão, in 

abstracto, e para a sua consumação, in concreto, dependerá sempre da jurisdição estatal. Não 

há que se falar em subjetividade jurídica sem a possibilidade de sua garantia institucional-

estatal por meio da forma processual jurisdicional. 

 No próprio período histórico de ausência de uma forma jurídica acabada, como foi o 

romano, entendia-se que o direito somente existia, in concreto, na ação. Também, por isso, 

afora os aspectos mercantis capitalistas constitutivos da formação do direito moderno, a 

grande diferença desse conhecimento contemporâneo em relação ao “direito romano”, no que 

concerne especificamente aos dados da exteriorização do jurídico, refere-se ao caráter não 

universal do direito e da “jurisdição” romana
182

, os quais em nada se aproximam do direito e 

                                                                                                                                                         
impor a sua observância e reprimir a sua violação, quer no sentido (subjetivo) de direito radicado num sujeito 

jurídico carecido da ajuda dos tribunais para o exercer, quer no duplo sentido de direito adjetivo e de direito 

subjetivo, tidos como os dois lados da mesma medalha”. FREITAS, José Lebre de. Introdução ao Processo 

Civil: conceitos e princípios gerais à luz do novo código. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2013. p. 36. 
182

 “Primeiramente, a jurisdição foi atribuída a um só magistrado (praetor peregrinus) órgão destinado a 

conhecer das controvérsias jurídicas envolvendo peregrinos ou entre esses e cidadãos romanos, 

posteriormente, deu-se a criação de outra pretura (praetor urbanus), destinada ao conhecimento dos litígios 

entre civis. […] Nas províncias, conforme fosse senatoriais ou consulares, os magistrados dotados do 

imperium mixtum eram os procônsules ou os legados. Nos municípios, cuja organização era em geral análoga 

à de Roma, o poder público estava entregue a duúnviros e em alguns casos a quadrúnviros, que governavam 

em conjunto e ministravam a justiça em caráter unipessoal, ou monocrático”. SIDOU, J. M. Othon. Processo 

civil comparado: (histórico e contemporâneo) à luz do código de processo civil brasileiro modificado até 

1996. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1977. p. 31. 

http://www.dicionariodelatim.com.br/in-abstracto/
http://www.dicionariodelatim.com.br/in-abstracto/
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da jurisdição moderna
183

. Soma-se a isso a não existência, em Roma, de um “direito” apartado 

da ideia de ação. “Direito material” e “direito de ação” se confundiam, ou seja, no estudo do 

direito romano, nota-se claramente o caráter não autônomo do “direito material” em relação 

ao “direito de ação”. Só existia direito quando realizado
184

. Não existiam direitos subjetivos. 

Outro aspecto importante que caracteriza o conceito de jurisdição, diferenciando-lhe 

da fórmula antiga jurisdictio, é o fato de que a jurisdição moderna não só diz o direito como 

tem a função de realizá-lo, na fase executiva ou no processo de execução, substituindo a 

vontade das partes
185

. Essa função da jurisdição, de constrangimento e coerção patrimonial, só 

tem razão de ser quando as relações mercantis se tornam universais, com o valor de troca das 

mercadorias, e o trabalho se torna abstrato, com a valorização do valor nas sociedades 

capitalistas. Antes, a atividade conhecida como jurisdicional, quando talhada pelo antigo 

modo de produção, não requeria atos de execução. Quando as forças produtivas e relações de 

produção passam a ditar a constante e ininterrupta valorização do valor, o caráter executivo da 

jurisdição lhe passa a ser estrutural, determinante, ressignificando, assim, semanticamente, o 

vocábulo jurisdictio
186

. 

Igualmente, a diferenciar plenamente a ideia da jurisdição romana para a jurisdição 

moderna, consideram-se as colocações feitas capítulos atrás
187

, nas quais se estabelece a 

associação da “jurisdição”, em Roma, à ideia de imperium, o que significava, sobretudo, a 

concepção da jurisdição como um poder militar, jungida ao sentido aristocrático-ético-

                                                 
183

 “Na verdade, a própria imposição de penas aos acusados que, para nossa compreensão moderna, integra a 

função jurisdicional, como um autêntico ius dicere, em direito romano, a coertitio, o poder de coerção era 

categoria oposta à jurisdictio”. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-

canônica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 22. 
184

 “O bom entendimento sobre o modo como os antigos romanos desenvolviam o seu judiciarismo deve partir 

de que o direito era uma consequência da ação; noutras palavras, não havia ius se não estivesse 

preestabelecida a correspondente actio. Como a actio era uma resultante do imperium do pretor, era ao pretor 

a quem competia, no começo de seu múnus, baixar o edictum no qual enunciava as hipóteses jurídicas e os 

correspondentes remédios empregáveis, a par da respectiva, fórmula, em caráter abstrato”. SIDOU, J. M. 

Othon. Processo civil comparado: (histórico e contemporâneo) à luz do código de processo civil brasileiro 

modificado até 1996. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1977. p. 29. 
185

 Sobre a característica moderna de a jurisdição não só dizer o direito como também realizá-lo, expõe Cândido 

Rangel Dinamarco: “No direito moderno, a solução de conflitos pelo estado não inclui somente o dizer o 

direito: inclui também os atos com que, independentemente da vontade do obrigado ou mesmo contra sua 

vontade manifesta, o juiz propicia ao credor a efetiva obtenção do bem sonegado. A atividade exercida pelo 

juiz no processo executivo, onde isso se faz, é substitutiva das atividades do credor e desenvolve segundo os 

escopos do sistema processual – especialmente os de eliminar conflitos e dar efetividade à lei”. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

V. 1. p. 317. 
186

 Sobre essa diferenciação de significado da jurisdição, ainda aponta Dinamarco: “O vocábulo jurisdição é 

formado pela junção das palavras latinas juris (jurs, juris=direito) e dictio (substantivo derivado do verbo 

dico, dicere, que significa dizer). Juris-dictio é, etimologicamente, dicção do direito ou pronúncia do direito. 

Seu significado semântico é contudo muito mais amplo no direito moderno, em que não existe, como no 

direito romano clássico, aquele confinamento ao processo cognitivo”. DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. V. 1. p. 317. 
187

 Cf. capítulo 3.1 A “invenção” do direito e dos seus aspectos processuais em Roma. 
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religioso do direito, o qual era constituinte dos valores jurídicos romanos, bem distintos, 

portanto, do status do direito e da jurisdição na modernidade.  

Na concepção atual de jurisdição, imperam as características da forma jurídica que, 

além de derivar-se da forma mercadoria, tem o condão de relacionar-se com as outras 

formações sociais no intuito de colaborar para a manutenção do modo de produção capitalista. 

Não é por outra razão que se pode repetir o que há muito os autores da processualística 

exclamavam: que a jurisdição tem a função de aplicar a regra jurídica geral ao caso concreto, 

garantindo a eficácia prática do ordenamento jurídico
188

. Ao fazer isso, a jurisdição opera 

diretamente na aparelhagem de Estado, salvaguardando a subjetividade jurídica, a valorização 

do valor, ou seja, o próprio modo de produção econômico moderno. Assim, no campo da 

teoria geral do processo, não é novidade o caráter substitutivo da atividade jurisdicional. Essa 

característica ocorre quando o órgão jurisdicional substitui a vontade das partes, impondo a 

ratio legis
189

. Ao substituir a vontade das partes, a jurisdição torna-se uma abstração jurídica 

real e universal, salvaguardando a totalidade dos direitos materiais e, in concreto, a totalidade 

dos direitos subjetivos. 

Dessa maneira, a realização da vontade concreta da lei, o caráter substitutivo da 

jurisdição nada mais significa, em último plano, do que a plena expressividade 

institucionalizada da forma mercadoria no processo judicial. A jurisdição não cria uma 

vontade em separado do órgão julgador. Esse órgão, quando impõe uma decisão imperativa, 

nada mais faz do que garantir a perpetuação da equivalência da forma mercadoria à forma 

                                                 
188

 “Mediante l´esecuzion forzata invece gli Organi giudiziari provvedono a dare attuazione pratica effettiva a ciò 

che la legge dispone per i singoli casi concreti. In altri termini, il giudice che, como privato citadino, è tenut 

ad assorvare la legge al pari di tutti i soggetti, ha inoltre il compito specifico di farla osservare agli altri, sia 

formulando, sia attuando la regola giuridica concreta destinata a valere nei singuli casi. [...] Per conto nostro, 

riassumendo, posssiamo considerare la giurisdizione como l´attività degli organi dello Stato direta a 

formulare e ad attuare praticamente la regola giuridica concreta che, a norma del diritto vigente, disciplina 

una determinata situazione giuridica”. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuele di Diritto Processuale Civile: 

Principili. 5. ed. Milano: Giuffré, 1992. p. 4 e 6-7. 
189

 Sobre o caráter substitutivo da jurisdição, as respectivas passagens de Cândido Dinamarco e Arruda Alvim 

são esclarecedoras: “Exercendo a jurisdição, o Estado substitui, com uma atividade sua, as atividades 

daqueles que estão envolvidos no conflito trazido à apreciação. Não cumpre a nenhuma das partes 

interessadas dizer definitivamente se a razão está com ela própria ou com a outra; nem pode, senão 

excepcionalmente, quem tem uma pretensão invadir a esfera jurídica alheia para satisfazer-se. A única 

atividade admitida pela lei quando surge o conflito é, como vimos a do Estado que substitui a das partes”. 

ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2009.  p. 148. “Afigura-se-nos que a função jurisdicional é 

de índole substitutiva. Se ela se destina a solucionar um conflito de interesses, tal como tenha sido trazido ao 

Estado-juiz, sob a forma e na medida da lide, deverá este afirmar, sentenciando, a existência de uma vontade 

concreta da lei, favoravelmente àquela parte que seja merecedora da proteção jurídica. Essa prestação 

jurisdicional, que soluciona a lide, para que seja realizada com eficácia imutável, terá que ter validade 

absoluta, porquanto, se não a tivesse, ainda, e de certa forma, perduraria o conflito e não teria havido 

substitutividade. Desta forma, em virtude da atividade jurisdicional, o que ocorre é a substituição de uma 

atividade/vontade privada por uma atividade pública, que é a vontade da lei a imperar”. ALVIM, Arruda. 

Manual de Direito Processual Civil. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. V. 1. p. 183. 
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jurídica que, em certo momento das relações sociais, em um dado caso concreto, foi 

aquebrantada, suplantada “indevidamente” por um dos sujeitos de direito da relação jurídica 

de direito material.  

Nesse sentido, igualmente se desponta uma das importantes características acerca da 

jurisdição teorizadas pela processualística: a inevitabilidade. O exercício da jurisdição se 

caracteriza na tradução da inevitabilidade do próprio poder estatal, na sujeição dos 

particulares ao Poder Judiciário, na possibilidade intransponível de as partes sofrerem coerção 

estatal, na obrigação das partes de aceitarem a decisão estatal, sujeitando-se a ela
190

.   

No campo de uma teoria materialista do direito processual, todos os aspectos da 

inevitabilidade da jurisdição refletem nada mais que a própria inevitabilidade da circulação de 

mercadorias no modo de produção capitalista e de sua equivalência à forma jurídica.  

 

4.5 FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL E PROCESSO 

 

Evidenciado até aqui o que se entende por forma jurídico-processual e, nesse 

mesmo horizonte, prosseguindo com o tema da jurisdição, cabe agora uma 

explanação acerca do que se deve entender por processo nesse idêntico contexto 

teórico.  

Antes da ascendência da forma jurídico-processual, com a ampla 

representatividade da jurisdição, ainda no momento do pré-capitalismo e da primeira 

fase do capitalismo, na Idade Moderna, o processo era visto como simples 

procedimento, sequência de atos, sem nenhuma complexidade científica, sem a 

dialética ventilada pelo contraditório e pela ampla defesa.  

                                                 
190

 Cândido Rangel Dinamarco bem explica as características da inevitabilidade da jurisdição: “Consequência 

direta e óbvia da inserção da jurisdição no campo do poder estatal é a sua inevitabilidade, que outra coisa não 

é senão a inevitabilidade do próprio poder estatal como um todo, proclamada pela ciência política. O poder 

estatal não é exercido na medida em que o desejem ou aceitem os particulares. […] A relação de autoridade 

sujeição, existente entre o Estado e os particulares, é o fator legitimante da inevitabilidade do poder estatal e 

do seu exercício. […] A inevitabilidade da jurisdição manifesta-se, em primeiro lugar, pela dispensa de 

qualquer ato de anuência do demandado para figurar no processo: a citação basta para fazê-lo parte neste e, 

com isso, pô-lo em estado de sujeição – o mesmo estado em que, mercê da propositura da demanda, também 

o demandante se coloca. Além disso, os resultados do processo impor-se-ão imperativamente a ambos os 

litigantes, independentemente de qualquer concerto de vontades que antecipe a aceitação do modo como 

venha a ser feito o julgamento da causa. A criação de uma situação jurídica nova pela sentença constitutiva 

(divórcio, anulação de contrato), a possibilidade da execução e até mesmo do emprego da força como efeito 

da sentença condenatória, a declaração de inexistência da obrigação, contida numa sentença de 

improcedência da demanda etc., são efeitos do exercício da jurisdição que, uma vez instaurado o processo, 

independem da vontade dos litigantes e são impostos pelo juiz com fundamento no imperium de que está 

investido”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. V. 1. p. 311-313. 
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Tratava-se da fase pré-científica, a qual não entrevia, no processo, maiores 

razões metodológicas, concebendo-o, por isso, não exatamente como processo, mas 

como mero procedimento, um capítulo do que se entendia por direito privado. Era a 

fase sincretista, que vicejou no período anterior à fase autonomista ou conceitual, 

conhecida também como a etapa do processualismo científico.  

Em termos históricos, pode-se dizer, evidentemente, que a história do processo, 

por uma ótica jurídica, reverbera a história do direito processual e vice-versa. Como já visto, o 

direito processual, a partir da baixa Idade Média até os nossos dias, teve três etapas: o período 

dos práticos, dos procedimentalistas e do processualismo científico. Em outra divisão 

metodológica, a etapa dos práticos e dos procedimentalistas é representada como a fase do 

sincretismo processual, e a etapa do processualismo científico se subdivide na fase 

autonomista ou conceitual e na fase teleológica ou instrumentalista
191

. Foi somente a partir 

da fase autonomista ou conceitual, na segunda metade do século XIX, que o processo 

teve uma real significação jurídica e científica.  

Entretanto, não foi somente a negação da categoria existencial do processo, 

momento no qual o “processo” era compreendido como mero procedimento, que 

demarcou a passagem da fase sincretista do “direito processual” para o  momento do 

“processualismo científico”. Antes do despertar científico do direito processual, 

ainda, portanto, na fase sincretista, o “processo” ou era concebido como um contrato 

ou era entendido como um quase contrato. Nesse diapasão, a “teoria do processo”, 

até então, por conseguinte, não demandava, ela mesma, uma instituição terceira, 

imparcial, com poder de coerção – no mesmo sentido que o Estado moderno viria a 

ter – para imperar o “direito” material. Portanto, tratava-se de uma teoria pré-

capitalista e pré-jurídica, confirmada como tal, inclusive, não somente pela até então 

falta da equivalência da forma mercadoria à forma jurídica, mas, na prática, pela 

própria ausência do Estado.   

                                                 
191

 Candido Rangel Dinamarco trata da divisão histórica do direito processual apontando as fases sincretista, 

autonomista e instrumentalista. Em uma das passagens em que trata disso, assim disserta: “O processo civil 

moderno é o resultado de paciente evolução desenvolvida a partir de um longo e estagnário período no qual o 

sistema processual era encarado como mero capítulo do direito privado, sem autonomia. Ele passou por uma 

riquíssima fase de descoberta de conceitos e construções de estruturas bem ordenadas, mas ainda sem a 

consciência de um comprometimento com a necessidade de direcionar o processo a resultados 

substancialmente justos. Só em tempos muito recentes, a partir de meados do século XX, começou a 

despontar a perspectiva teleológica do processo, superando o tecnicismo reinante por um século. Falamos 

então no período de sincretismo, no período autonomista ou conceitual e, finalmente, no período teleológico 

ou instrumentalista”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003. V. 1. p. 254. 
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No horizonte do capitalismo mais desenvolvido, a perspectiva científica do 

processo – que compreende este, inclusive, como um dos três domínios mais 

determinantes da trilogia do estudo da ciência do direito processual moderna 

(jurisdição, processo e ação) – tem a totalidade de suas explicações teóricas 

respaldada nos paradigmas do racionalismo jurídico contemporâneo. Por meio desse 

modelo de pensamento, a processualística sempre buscou compreender o processo 

pelo conceito de sua natureza jurídica, em uma leitura que em nada privilegiava o 

desenvolvimento histórico, o apontamento para a materialidade das coisas. Para 

explicar a natureza jurídica do processo, algumas teorias, situadas entre a segunda 

metade do século XIX e o transcorrer do século XX, foram exaustivamente pensadas, 

desenvolvendo-se, assim, toda a ciência dogmática moderna do direito processual.  

A teoria inaugural da discussão da natureza jurídica do processo foi 

precisamente aquela que correspondeu ao marco da ciência moderna do direito 

processual dogmática. Fala-se de Oskar von Bülow, em Teoria das Exceções 

Processuais e dos Pressupostos Processuais
192

. Nessa obra, Bülow desenvolve a 

ideia de que o processo seria uma relação jurídica e que a relação jurídica processual 

teria, no seu bojo, a consolidação de outra relação jurídica, aquela de direito 

material. 

Diverge a doutrina processual na forma como a relação jurídica processual se 

estabeleceria. Nesse sentido, duas correntes doutrinárias se formaram: a que entende 

que a relação processual é triangular e, assim, ocorre entre o autor, o réu e o Estado, 

em qualquer ordem, e aquela outra que compreende que a relação processual é 

angular, ordenada entre autor e Estado e entre réu e Estado. Essa última teoria 

concede primazia aos sujeitos processuais  que se subjetivam perante o Estado. Entre 

outras, essa leitura materialista que aqui se faz, pode tornar-se o atestado científico-

processual da supremacia do sujeito de direito na relação jurídico-processual, no bojo 

do modo de produção capitalista. 

Outra importante teoria sobre a natureza jurídica do processo foi a de James 

Goldschmidt, que percebeu o processo como uma situação jurídica. Para esse autor , 

não há a ideia de relação jurídica, mas, sim, de distintas e diversas situações 

jurídicas, capazes de gerar obrigações e direitos processuais aos sujeitos de direito 

envolvidos na lide. 
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 BÜLOW, Oskar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Campinas: LZN, 2005. 
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 Há ainda a teoria do processo como instituição jurídica, formada por “ [...] um 

complexo de atividades relacionadas entre si pelo vínculo de uma ideia comum 

objetiva”
193

.  

Uma interessante perspectiva, um pouco menos dogmática, sobre a natureza 

jurídica do processo é fornecida pelos teóricos que pensam o processo como uma 

categoria jurídica autônoma. Para essa cepa de teóricos, o processo não seria nem 

relação jurídica, nem situação jurídica, nem instituição jurídica. A crítica dessa 

teoria em relação a todas as outras teorias é acusar que elas são extremamente 

dogmáticas, pois querem enquadrar a natureza jurídica do processo em compreensões 

teórico-jurídicas pré-existentes. Para os adeptos dessa teoria, o processo seria uma 

nova categoria jurídica, ainda não tratada pela dogmática jurídica. Daí a 

compreensão do processo como categoria jurídica autônoma. 

Contemporaneamente, a natureza jurídica do processo é concebida como 

procedimento em contraditório e, também, entidade complexa
194

.  

Todas essas teorias sobre a natureza jurídica do processo fornecem a 

compreensão do processo pelo prisma analít ico, sistemático, que prioriza a 

metodologia jurídico-dogmática. 

Uma explicação materialista do processo deve entendê-lo como um 

acontecimento jurídico histórico ligado diretamente ao modo de produção  capitalista. 

Reduzindo isso a uma explicação jurídica, pode-se dizer que a natureza jurídica do 

processo se conforma como derivação da forma mercadoria, já nos limites do Estado 

e da jurisdição estatal, metodologicamente, em contraditório, apto a retornar à 

infraestrutura econômica para viabilizar, de maneira universal, abstrata e estrutural, a 

circulação das mercadorias, esta com valor de troca e a consequente valorização do 

valor, manutenindo a própria equivalência da forma mercadoria à forma jurídica, a 

sistemática capitalista que fez nascer a subjetividade jurídica, para tanto, é óbvio, 

podendo constantemente efetivar a forma jurídica dos direitos materiais, dos direitos 
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 “Para essa teoria, o processo deveria ser visto como uma instituição jurídica, assim compreendido não 

somente o resultado de uma combinação de atos tendentes a um fim, como também um complexo de 

atividades relacionadas entre si pelo vínculo de uma ideia comum objetiva, à qual surgem ligadas, seja ou 

não aquela a sua finalidade específica, as diversas vontades individuais dos sujeitos, dos quais procede a 

referida atividade vinculam àquela ideia, a fim de lograrem a sua realização”. CÂMARA, Alexandre Freitas. 

Lições de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012. V. 1. p. 164. 
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 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo 

civil. São Paulo, Malheiros, 2016; e FAZZALARI, Elio. Il proceso ordinario di cognizione. Turim: UTET, 

Ristampa, 1990. 
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subjetivos
195

, como intrínseca metódica sua, no momento capital da tutela 

jurisdicional, que é a sentença, o acórdão, a decisão judicial
196

.  

Tanto é verdade que a concepção do processo tem raízes modernas ligadas à 

necessária existência não só do direito subjetivo, mas também do Estado, que a 

formação da relação jurídica processual no pré-capitalismo tinha características 

privatísticas, pois dependia da aceitação da parte demandada, sem o império direto, 

geral e irrestrito da vontade estatal, a qual, na modernidade, tem a função de 

manutenir a reprodução do modo de produção capitalista.  

Ao demonstrar que no pré-capitalismo a “relação jurídico-processual”, para se 

formar, dependia da atuação do demandado, bem como para indicar da 

imprescindibilidade do Estado moderno para a formação da relação jurídico -

processual, Goldschmidt pondera: 

 

Tampouco incumbem às partes obrigações processuais. É verdade que no Direito 

romano, e até o final da Idade Média, o demandado tinha a obrigação de cooperar 

para a litis contestatio, ou seja, manifestar sua boa vontade em iniciar a fase do 

procedimento que torna possível uma sentença sobre o mérito. Tal vontade 

manifestou-se nos tempos mais recentes simplesmente pela contestação da demanda. 

Mas esta obrigação do demandado não nasce somente de uma relação jurídica 

processual, mas da relação geral que liga o cidadão ao Estado. A sujeição do cidadão 

ao poder estatal é natural e até ilimitada, enquanto vigorar o imperium, ou seja, na 

esfera meramente pública, mas com respeito aos conflitos entre particulares, o 

indivíduo estava, inicialmente, livre e vigorava o princípio da autotutela. Ao se 

consolidar a organização do Estado, sentiu-se a necessidade de repelir a autotutela e 

de intervir, como consequência, nos conflitos dos particulares. Para este fim, a 

iurisdictio estatal ofereceu-se no início e mais tarde se impôs aos particulares. 

Todavia, transcorreu muito tempo até se realizar a total sujeição do indivíduo sob a 

iurisdictio estatal, e durante esta época de transição exigia-se em cada caso uma 

submissão especial do demandado à decisão do juiz [...] No processo moderno, não 

existe mais uma obrigação do demandado de se submeter à jurisdição estatal, mas 

um estado de sujeição a esta. Por isso, o não-comparecimento do demandado não 

implica outra sanção que não a continuação do pleito sem sua presença, ou seja, o 

juízo em revelia. A obrigação do demandado de cooperar com a litis contestatio foi 
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 Lembra Carnelutti que o processo é método para a realização do direito. “La voz proceso sirve, pues, para 

indicar un método para la formación o para la aplicación del derecho”. CARNELUTTI, Francesco. 

Instituciones del Proceso Civil. Trad. Santiago Sentis Melendo. Volume I. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 

Europa-América, 1973. p. 22. Na colocação de Carnelutti, apenas discorda-se que o processo seja um método 

para formação do direito. Em verdade, o processo afigura-se, nessas águas dogmáticas, mais propriamente 

como um método para a aplicação de um direito. Também em termos dogmáticos, Chiovenda dirá que o 

processo tem por fim aplicar o direito objetivo: “Nel processso si svolge una funzione pubblica e questa è 

l’attuazione della legge, cioè del diritto in senso obbiettivo”. CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di Diritto 

Processuale Civile: Le Azioni. Il Processo di Cognizione. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1965. 

p. 65.  
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 Na teoria tradicional da processualística, ressalta Goldschmidt, em seus clássicos estudos, o fim do processo: 

“Por isso, ao se buscar o fim do processo, há que partir de seu conceito empírico, investigar o fim, que em 

cada processo se alcança. Esse fim é o término do conflito, que se obtém pela força vinculativa da coisa 

julgada”. GOLDSCHMIDT, James. Princípios gerais do processo civil. Belo Horizonte: Líder, 2004. p. 32. 
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substituída pela obrigação de comparecer e contestar a demanda, a qual se impõe ao 

demandado em seu próprio interesse
197

.   

 

Dito isso, portanto, afigura-se inelutável que a forma jurídico-processual seja 

derivada da forma mercadoria e isocronamente retorne a esta, por meio de seus 

domínios dogmáticos (jurisdição, processo e ação), impondo a manutenção da própria 

circulação universal das mercadorias, na sociedade das mercadorias. É precisamente 

nesse retorno que o processo – nos seus estágios de conhecimento e de execução – 

opera a forma jurídica do direito substantivo, do direito subjetivo
198

 e, com isso, 

cumpre a preservação da subjetividade jurídica, ao servir amplamente ao modo de 

produção capitalista. 

  A sua definição contemporânea
199

 mesma retrata o seu primordial papel na trama 

jurídica, uma vez que no processo se encontram a atividade jurisdicional e o sujeito 

de direito, este representado pelas figuras do autor e do réu, que buscam tutelar as suas 

pretensões dentro dos limites constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Os sujeitos 

de direito processuais defendem seus interesses, pretendem ver satisfeitas as suas pretensões 

processuais, as quais, mesmo ao se diferenciarem conforme a modificação do direito material 

ou substancial
200

 (direito do trabalho, civil, constitucional, administrativo ou penal)
201

, estão 
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 GOLDSCHMIDT, James. Princípios gerais do processo civil. Belo Horizonte: Líder, 2004. p. 21-22. 
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 Novamente é possível citar Chiovenda com a finalidade de lembrar que o processo opera o direito em dois 

momentos distintos: no estágio de conhecimento e no estágio de execução: “L’attuazione della legge si può 

compiere in due staddi processual diversi d’accertamento (o di congizione) e d’esecuzione forzata; nel quale 

ultimo lo Stato o si serve di misure che agiscono sulla volontá dell’obbligato per indurlo a conformarsi ala 

vonlontà di legge, o si surroga ala sua attività procurando diretamente all’interessato i beni che la legge gli 

garantisce. Talora il primo sta a sè (azioni d’accertamento): talora si entra diretamente nel secondo (in base a 

titoli esecutivi diversi dalla sentenza): talora si esauriscono entrambi gli stadii. In ques’ultimo caso lo stadio 

d’accertamento si presenta como uma preparazione dello stadio d’esecuzione, ed altro non fu nelle sue 

lontane origini storiche”. CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di Diritto Processuale Civile: Le Azioni. Il 

Processo di Cognizione. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1965. p. 67. Nesse tópico, pensamos 

que substitutividade o momento da fase executiva, da circunstância de coerção e constrangimento patrimonial 

seja o momento que melhor demonstra o papel estrutural do processo e do direito processual no modo de 

produção capitalista.  
199

 Em definição contemporânea do processo, os processualistas Cândido Rangel Dinamarco e Bruno 

Vasconcelos Carrilho Lopes consignam: “Processo é o método de trabalho responsável pela coordenação do 

exercício das atividades jurisdicionais do juiz, da ação pelo autor e da defesa pelo réu. Como método de 

trabalho o processo compõe-se da disciplina dos modos, momentos e limites do exercício desses poderes ou 

faculdades, devendo estar atento à garantia do contraditório e à cláusula due processo of law, ambas de 

assento constitucional”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do novo processo civil. São Paulo: 

Malheiros, 2016. p. 124. 
200

 No âmbito dogmático, com imensa qualidade, José Roberto dos Santos Bedaque disserta sobre a relação 

existente entre as pretensões processuais, ou seja, os tipos de tutelas jurídicas necessárias para a satisfação 

dos diferentes direitos substanciais, isto mesmo no próprio campo do direito processual civil. Cf. 

BEDAQUE, José dos Santos. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 5. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. 
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 Uma definição dogmática bem abrangente do direito processual é fornecida por Devis Echandía: “Proceso 

procesal es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los funcionarios competentes del 

órgano judicial del Estado, para obtener, mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, 
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no idêntico horizonte da forma mercadoria
202

. Toda essa teia somente tornou-se possível após 

o nascimento da subjetividade jurídica.  

 

4.6 FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL E DIREITO DE AÇÃO  

 

A ação, igualmente como componente da trilogia teórica do direito processual 

(jurisdição, processo e ação), é de determinante importância na estruturação da forma 

jurídico-processual, na sua dedução como forma jurídica moderna consumadora do 

direito material subjetivo não consumado espontaneamente pelas partes. Seu conceito 

processual é direta e umbilicalmente ligado ao modo de produção capitalista, na 

medida em que o direito de ação é exercido contra o Estado
203

 – o qual aparece como 

forma política derivada somente na modernidade – representando um estágio do 

desenvolvimento das trocas mercantis no qual não há mais a autotutela como forma 

geral de resolução de conflitos ou mesmo como um dos modus operandi da formação 

social do modo de produção feudal. Nesse sentido, inclusive, para a própria 

processualística, o direito de ação significou um rompimento com a autotutela
204

. 

Referido rompimento, para os juristas que o explicavam, não tinha relação com a 

modificação do modo de produção. Os processualistas não afirmavam que esse 

divórcio não havia sucedido da abstração do direito de ação
205

, do direto 

desenvolvimento conceitual desta. Não se preocupavam em explicar antes que essa 

evolução teria decorrido de um novo modo de produção econômico, no qual as 

                                                                                                                                                         
la defesa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas, en 

vista de su incertidumbre o de su desconocimiento o insatisfacción (en lo civil, laboral o contencioso-

administrativo) o par la investigación, prevención y represión de los delitos y las contravenciones (en materia 

penal), y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y la dignidad de las personas, en todos los 

casos (civiles, penales, etc.)”. ECHANDÍA, Devis. Teoría general del proceso. Tomo II. Buenos Aires: 

Universidad, 1985. p. 153-154. 
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 Independentemente de o bem da vida tutelado ser disciplinado pelo direito civil, trabalhista, administrativo, 

constitucional ou penal, o processo sempre retratará a derivação da forma jurídico-processual do modo de 

produção capitalista, na medida em que cada disciplina do direito remeterá também a uma determinada 

equivalência da subjetividade jurídica do sujeito de direito à forma mercadoria.  
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 Para Chiovenda, a ação é um direito potestativo exercida contra o Estado, na pretensão de obter tutela jurídica 

do Estado.  
204

 Nesse sentido, Couture aponta: “La acción nace históricamente como una supresión de la violencia privada, 

sustituida por la obra de la colectividad organizada. La primitiva represalia y la instintiva tendencia de 

hacerse justicia por su mano, desaparecen del escenario social para dar entrada a un elemento sustitutivo 

inspirado en el propósito de obtener la justa reacción por acto racional y reflexivo de los órganos de la 

colectividad jurídicamente ordenados”. COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil. 

Buenos Aires: Aniceto Lopez, 1942. p. 30. 
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 A ideia de abstração do direito de ação faz parte do desenvolvimento teórico desse direito na 

contemporaneidade. Semanticamente, abstração do direito de ação significa que esse direito pode ser 

concebido com abstração de qualquer outro direito. Cf. SILVA, Ovídio Baptista da. Teoria Geral do 

Processo Civil. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 99. 
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relações sociais não estavam mais ancoradas diretamente no exercício da força e da 

coação econômica e política como substrato real da produção, mas encontravam no 

valor de troca e na subsunção real do trabalho ao capital
206

 o motor da equivalência à 

forma jurídica e, assim, igualmente à forma jurídico-processual. 

Desta maneira, foi pela equivalência da forma jurídico-processual à forma 

mercadoria que a compreensão moderna do conceito de ação necessariamente 

implicará a negação do direito como fenômeno estrutural da sociedade romana. E 

ainda para uma explicação jurídica dessa questão na sociedade romana, o saber 

moderno do direito de ação nega uma ampla e irrestrita conceituação do direito em 

Roma, na medida em que naquela sociedade não havia direitos subjetivos, não 

existiam direitos subjetivos para se valerem perante um terceiro órgão imparcial, que 

na modernidade veio a ser o Estado-juiz.  

Em Roma, tinha-se, sim, a ação, mas não o direito subjetivo que fazia nascer 

uma pretensão. Foi precisamente por isso que o direito de ação, em Roma, teve um 

significado totalmente distinto do moderno. O entendimento romano de direito 

significou a dedução somente de pretensões e não exatamente de direitos subjetivos. 

A pretensão postulada não significava nem mesmo a realização de um dado direito 

objetivo, de um ordenamento jurídico, senão somente a validação da pretensão frente 

a um pretor. Isso, tomado de forma genérica, vale tanto para o período das legis 

actiones como para o do processo formulário.  

Essa concepção romanista do direito de ação, que afasta a própria expressão 

direito como sendo o direito conhecido modernamente e coloca a ação no lugar do 

direito, é pacífica e pode representar muito do que vem a significar a diferença das 

pretensões perseguidas em Roma
207

 em relação aos direitos subjetivos modernos, 

realizados via direito de ação. Bem explica a diferença entre a ação romana e a ação 

do direito moderno Bernhard Windscheid:  

 

En esta concepción, la actio pasaba a ocupar el lugar del derecho. El ordenamiento 

jurídico no dice al individuo: tienes tal y tal derecho, sino: tienes tal y tal actio. No 

le dice: en esta relación tu voluntad es ley para los demás, sino: en esta relación 

puedes hacer valer tu voluntad frente a los demás por la vía judicial. El 
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 Cf. NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Universitário, 2014. p. 42-44; e LA GRASSA, Gianfranco. Valore e formazione sociale. Roma: Riuniti, 

1975. p. 35-36. 
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 Em Roma Antiga: “El ordenamiento jurídico no sería ‘el ordenamiento de los derechos’, sino el ordenamiento 

de las pretensiones judicialmente perseguibles”. MUTHER, Theodor; WINDSCHEID, Bernhard. Polémica 

sobre la actio. Trad. Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: EJEA, 1974. p. 204.  
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ordenamiento jurídico no es el ordenamiento de los derechos sino el ordenamiento 

de las pretensiones judicialmente perseguibles
208

.  

  

Ao não defender a concepção de direitos, mas, sim, de pretensões, Windscheid 

lembra uma importante característica do “direito romano”: a de ser um o rdenamento 

das coisas e não um ordenamento jurídico. Todavia, o faz acreditando que o 

magistrado teria o condão de transformar esse ordenamento das coisas em 

ordenamento jurídico. Para ele, o magistrado: “Aunque no siga precisamente las 

disposiciones del derecho, actúa reconociendo un ordenamiento de las cosas, que no es en 

verdad un ordenamiento jurídico, pero que él, merce de su actividad, justamente convierte en 

tal”
209

. 

Toda essa clarificação do que representava o “direito romano” apontada por 

Windscheid, apesar de não ser uma crítica a esse direito pelo olhar do modo de produção, 

pode valer-se como contributo para uma intepretação contemporânea que unifica direito e 

capitalismo. O livro Polêmica sobre o direito de ação, que traz o debate travado por 

Windscheid e Muther, trata-se, pois, de um conceituado trabalho referente às distintas 

perspectivas da ação, entre o “direito romano” e o “direito moderno”
210

, que, assim como 

outros escritos do direito processual, apontam para a espantosa diferença do direito em épocas 

históricas tão distantes, marcadas por modos de produção diversos. Nesse sentido, Muther 

lembra que a conceituação moderna de direito não cabe em Roma: “El derecho romano, en 

cambio, dice ‘acción donde nosotros décimos derecho’. Por tal razón, la ciencia debería 

‘traducir lo expresado en el idioma de las actiones al idioma de los derechos’”
211

. 

A maior riqueza do conceito da ação romana para uma teoria materialista do 

direito e do direito processual é obtida por um argumento de negação; está, 

exatamente, na possibilidade de inferir a ação não como uma forte expressividade 

formal na busca da consumação do direito material subjetivo ou na validação de um 

ordenamento jurídico de normas objetivamente dadas (direito objetivo), mas, do 
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Aires: EJEA, 1974. p. 203. 

 



111 

 

contrário, ao apontar para a inexistência do sujeito de direito, da subjetividade 

jurídica e de toda uma técnica referente aos requisitos processuais (pressupostos 

processuais) que se bastariam não quando o direito se confunde com a política – aí 

este inexiste –, todavia, somente quando o direito passa estruturalmente a significar 

semanticamente porque se aparta de determinações econômicas e políticas diretas 

para equivaler-se, em essência, à forma mercadoria e, assim, poder especificar -se e 

autonomizar-se em distintas ramificações, como, por exemplo, no direito material e 

no direito processual ou no direito privado e no direito público.   

Dito isso, o modo de produção capitalista é o divisor de águas, para assim 

dizer, não só da forma jurídica, mas também da forma jurídico-processual. Só há 

direito de ação quando existe o sujeito de direito, sendo que o direito de ação se 

constitui em direito subjetivo público na busca de realizar direitos subjetivos 

materiais de todas as classificações jurídicas, em que os direitos subjetivos se  

configuram rigorosamente na concretização da subjetividade jurídica, somente 

suscetível no modo de produção capitalista.  

Em outras palavras, o direito subjetivo se conforma na expressão real da 

subjetividade jurídica e, assim, em consequência, o direito de ação, ao apontar para a 

pretensão de corporificar direitos subjetivos materiais, em ultima ratio, nada mais 

vem a significar do que a expressão de uma forma jurídico-processual que pretende 

ancorar a própria subjetividade jurídica, o que, sem maiores explicações, conforma 

materialmente o direito de ação ao modo de produção capitalista. Com isso, é certo, 

pode-se novamente referir-se que a forma jurídico-processual equivale à forma 

mercadoria.       

O nascimento de uma conceituação verdadeiramente jurídica de ação obedece 

à lógica da mercadoria e da propriedade privada, de pretensões que se amparam em 

obrigações e deveres de ordem econômica, colocadas contra o Estado, que deve 

respondê-las, tutelando direitos subjetivos.   

Chiovenda, ao entender que toda ação de direito material deriva do direito a 

uma prestação, equivalia a ação à obrigação
212

. Por essa linha de raciocínio 

chiovendiana, as diversas divisões do direito civil, ao fim das contas, correspondem 

sempre a uma obrigação de prestação (dar, fazer ou não fazer), o que comprova ainda 

mais a imbricação do sujeito de direito com a propriedade e o contrato e, por 
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conseguinte, a importância estrutural do direito de ação na reprodução das relações 

materiais capitalistas, ao realizar os direitos subjetivos  nascidos da forma 

mercadoria. 

A questão de as obrigações corresponderem a um vínculo patrimonial na 

sociedade contemporânea, em oposição a noções romanas do direito, é colocada por 

Ovídio Baptista, que consigna, a par disso, a dificuldade do direito moderno em 

isolar direitos reais e direitos de crédito (obrigacionais), sendo que ambos têm o 

caráter da patrimonialidade, lembrando, igualmente, a falta de coercibilidade no 

direito romano, que não gravava o obrigado. Em duas passagens emblemáticas , 

Ovídio Baptista demonstra a confusão que pode existir entre os direitos reais e os 

direitos de crédito, dado o caráter da patrimonialidade:  

 

Ao procedermos a esta análise, veremos que a primitiva obligatio era um vínculo 

eminentemente pessoal a ligar o devedor ao credor, quer dizer, originariamente, no 

primitivo direito romano, o vínculo obrigacional caracterizava-se por sua rigorosa e 

absoluta pessoalidade, ou seja, a relação obrigacional era destituída de qualquer 

caráter de ‘patrimonialidade’, ao contrário do que se dá no direito moderno, onde o 

fator patrimonial, definido como responsabilidade, assume enorme, e por vezes 

exclusiva, relevância, em detrimento do debitum, enquanto vínculo na natureza 

pessoal, a ponto de confundirem-se os direitos reais com os direitos de crédito. [...] 

Ao contrário do direito moderno, no direito romano, especialmente em suas fases 

primitivas, preponderava o sentido do dever, na relação obrigacional, sendo 

inexistente, ou desprezível, o componente patrimonial, caracterizado pela 

responsabilidade, enquanto vínculo capaz de estabelecer a sujeição dos bens do 

obrigado ao cumprimento da obrigação. O vinculum iuris, através do qual o devedor 

‘liga-se’ ao credor (primitivamente ligação material, ob + ligatio), era rigorosamente 

pessoa e juridicamente incoercível o dever que grava o obrigado
213

.  

 

Se toda ação, como entendia Chiovenda, deriva do direito a uma prestação, e, 

ao mesmo turno, o direito de ação se configura em um direito universal e abstrato 

exercitável contra o Estado, para obtenção de uma tutela jurídica – que é a busca 

desse bem da vida (a prestação), – seja um direito real ou um direito obrigacional –, 

pode-se perceber que a ação é, em ultima ratio, a realização de patrimônio, 

mercadoria, capital, valor.  

O ser universal e abstrato do direito de ação significa que qualquer um pode 

exercitá-lo na busca do direito material subjetivo, não sendo isso mais do que a 

concretização da forma valor, ou seja, a demonstração, no campo do direito 

processual, da equivalência da forma mercadoria à forma jurídica.  

                                                 
213

 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007. p. 41. 



113 

 

Como o direito de ação, ao ser exercitado, realiza o valor – isso 

universalmente, por meio do Estado –, pode-se dizer que o direito de ação, assim 

como o direito material, se encontra, na modernidade, em uma perspectiva autônoma, 

universal e abstrata, uma vez que de maneira particular é previsto genericamente para 

todas as pessoas, sendo de forma abstrata responsável por reconhecer o direito de 

todos à atividade jurisdicional, à tutela jurídica.  

De outra banda, ao levar-se em conta a tutela jurídica que se pretende obter, a 

própria conceituação processual moderna do direito de ação  – que supera a 

concepção romana de ação pessoal e ação real para compreender a ação em uma 

divisão ternária como ação declaratória, ação constitutiva e ação condenatória ou, em 

uma divisão quinária, englobando, com aquelas, a ação mandamental e a ação 

executiva lato sensu, – denota, com maior precisão, o bem da vida que se busca 

atingir
214

, exatidão técnica esta que só faz sentido em uma sociedade pautada pelo 

valor de troca das mercadorias, que tem como corolário a certeza e segurança 

jurídica.   

Toda essa revolução do direito processual, que delineou os contornos 

modernos do direito de ação, sofreu influências e se iniciou nos séculos em que o 

capitalismo plenamente se estabeleceu como modo de produção, que foram os 

séculos ligados à Revolução Industrial (século XIX). A “ciência” do direito 

processual dos séculos XIX e XX, no que se refere ao estudo do direito de ação, 

marca com precisão a forma jurídico-processual nas suas implicações existenciais 

com a forma jurídica, a forma política estatal e a forma mercadoria.  

Quando nasce a teoria monista da ação, conhecida igualmente como civilista 

ou imanentista – primeiro momento de teorização aguda de toda a “ciência” do 

direito processual – é também quando aparece o Estado como instituição jurídica 

dotada de impessoalidade, universalidade, abstração, coercibilidade e prestabilidade, 

para mencionar apenas algumas de suas características. Foi precisamente no início do 
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 Ao tratar sobre essa diferença da concepção romana e da concepção moderna acerca da ação, Aroca expõe: 

“Objeto del derecho subjetivo material es siempre una prestación (dar, hacer y no hacer), mientras que él 
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identificando mucho mejor el objeto del proceso”. AROCA, Juan Montero et al. Derecho Jurisdiccional I. 

22. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. p. 205. 
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século XIX, naquela mesma época na qual, por exemplo, surgiu o Código Civil de 

Napoleão (1804), que se teorizou o direito de ação como sendo o próprio direito 

subjetivo em movimento, em combate. O direito subjetivo em pé de guerra
215

:  

 

Así, por ejemplo, cuando el deudor paga a su acreedor, el derecho funciona dentro 

de las posibilidades previstas por el legislador civil. Pero cuando el deudor no paga a 

su acreedor, este derecho que era atributivo del acreedor, adquiere entonces una 

nueva forma. Utilizando una imagen más poética que jurídica, se dijo que entonces 

‘el derecho se arma de casco y se prepara para la guerra’. Acción y derecho son una 

sola cosa, dentro de una aparente dualidad. Un derecho desearía de ser tal si no 

llevara contenida la acción. La ley que habla de derechos y acciones, decía 

Demolombe, incurre en un pleonasmo
216

.  

 

Para a teoria monista da ação, o direito de ação equivale, necessariamente, ao 

direito subjetivo que se busca realizar via ação judicial. A ação seria, portanto, o 

próprio direito subjetivo que foi violado. Direito de ação e direito subjetivo são, 

assim, a mesma coisa
217

. Destarte, para essa teoria, só existe ação se existir direito 

subjetivo. Não há ação sem direito subjetivo. Nesse momento da teorização do 

direito de ação, já é perceptível uma inevitável relação do direito processual com o 

modo de produção capitalista. A partir da teoria monista da ação – que nasceu no 

modo de produção capitalista –, caso fosse considerado que a forma mercadoria 

equivaleria à forma jurídica, ao direito, ao direito subjetivo, por consequência lógica, 

a forma mercadoria deveria necessariamente equivaler ao direito de ação, sendo que 

a ação era entendida como uma expressão irmanada ao direito material subjetivo. 

Não existia direito sem ação para a teoria monista. 

Essa primeira teoria da ação, a monista, foi muito criticada quando se chegou 

à conclusão de que o direito de ação era distinto do direito material (teoria concreta 

da ação) e, posteriormente, quando se compreendeu que não só o direito de ação era 

distinto do direito material como ainda poderia existir direito de ação sem que 

existisse propriamente o correspondente direito subjetivo que se quer vincular via 

ação judicial (teoria abstrata da ação). Ambas as teorias – concreta da ação e abstrata 
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da ação – em oposição à teoria monista da ação, são consideradas teorias dualistas da 

ação, exatamente por separarem o direito material do direito de ação.  

 A possibilidade da ocorrência da ação infundada, ou mesmo de decisões 

judiciais que, por erro, não reconhecessem o direito subjetivo, fez surgir, assim, a 

teoria abstrata do direito de ação, que, como exposto, separa a existência do direito 

de ação da do direito subjetivo que se quer realizar, sendo a ação, em essência, o 

direito à tutela jurisdicional. Nesse sentido, a ação se dirige contra o Estado, no qual 

se busca um provimento de mérito acerca do direito material.  

Assim, o direito de ação sofreu evolução para ser compreendido corretamente 

como forma jurídico-processual representativa de um direito subjetivo público que se 

movimenta contra o Estado na busca de um provimento de mérito.  

Tomando-se o direito e o Estado como superestruturas derivadas, formas 

inerentes ao modo de produção capitalista, o momento que se tem a ação como um 

direito processual subjetivo próprio, diferente do direito subjetivo material (por 

exemplo, propriedade, liberdade e igualdade), consiste na ocasião mesma pela qual a 

forma jurídico-processual ganha autonomização e singularidade para significar que, 

igualmente, além da equivalência da forma jurídica à forma mercadoria, existe uma 

derivação das relações de produção capitalistas na forma jurídico-processual do 

direito de ação – isso de maneira indireta ou mediata – precisamente como etapa 

histórica necessária do processo de valorização do capital, tendo em vista a 

imprescindibilidade de a forma política estatal jurisdicional fazer -se sentir na 

realização ou concreção dos direitos subjetivos não espontaneamente adimplidos 

pelos sujeitos de direito. Daí o porquê de o direito de ação aparecer também como 

um direito subjetivo público (secundário) do sujeito de direito contra o Estado na 

busca de efetivação de outro direito subjetivo, o direito subjetivo material 

(primário)
218

, quando não realizada a prestação espontaneamente pelo sujeito de 

direito no processo de troca de equivalentes no modo de produção capitalista.  

Eis toda a explicação inicial que pode situar plenamente o direito de ação 

como equivalente estrutural à forma mercadoria.  
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 O direito subjetivo material ou substantivo pode ser designado como um direito subjetivo primário, pois, com 

o nascimento do modo de produção capitalista – antes de aparecer qualquer forma jurídico-processual –, 

constituía-se tal qual liberdade, igualdade e propriedade na única expressão da subjetividade jurídica, 

subsumida na equivalência à forma mercadoria. Como a forma jurídico-processual se realiza como um direito 

subjetivo em momento posterior, no capitalismo, pode-se designar o direito subjetivo de ação como um 

direito subjetivo secundário.  
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5 TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL MATERIALISTA III:  A 

FORMAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL NO CAPITALISMO  

 

5.1 AS PROVAS NA IDADE MÉDIA COMO COMPROVAÇÃO DA 

AUSÊNCIA DO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

A produção das provas, no medievo, demonstra precisamente a total ausência dos 

valores jurídicos defendidos pelo direito moderno. Não existe, assim, nesse período da 

história da humanidade, propriamente o direito como regramento racional, separado da moral 

e da religião, dotado de autonomização, universalidade, sistematização e coerência. A pena 

não era realizada por meio de um direito processual penal de caráter científico. Nesse sentido, 

observa também Foucault que, apesar de o inquérito surgir na Idade Média, lhe faleciam as 

características estritamente científicas que a modernidade posteriormente veio a lhe dar. 

Compreende o autor que o inquérito surgiu na Idade Média como uma forma de “pesquisa da 

verdade”, por meio de “complexas técnicas”: 

 

Ora, onde encontramos a origem do inquérito? Nós a encontramos em uma prática 

política e administrativa de que irei falar-lhes, mas a encontramos também em 

prática judiciária. E foi no meio da Idade Média que o inquérito apareceu como 

forma de pesquisa da verdade no interior da ordem jurídica. Foi para saber 

exatamente quem fez o quê, em que condições e em que momento, que o Ocidente 

elaborou as complexas técnicas do inquérito que puderam, em seguida, ser utilizadas 

na ordem científica e na ordem da reflexão filosófica
219

. 

 

Continua Foucault a demonstrar que o conceito de inquérito, antes de firmar-se 

conforme conhecido na contemporaneidade do direito processual penal, ainda passou por 

outra terminologia com significação semântica diferente, vindo a evoluir para inquérito no 

sentido hodierno propriamente com a “formação da sociedade capitalista, no final do século 

XIX”, no momento em que outras “formas de análise” surgem “em ligação direta com a 

formação de um certo número de controles políticos e sociais”:  

 

Da mesma forma, no século XIX também se inventaram, a partir de problemas 

jurídicos, judiciários, penais, formas de análise bem curiosas que chamaria de exame 

(examen) e não mais de inquérito. Tais formas de análise deram origem à 

Sociologia, à Psicologia, à Psicopatologia, à Criminologia, à Psicanálise. Tentarei 

mostrar-lhes como, ao procurarmos a origem destas formas, vemos que elas 

nasceram em ligação direta com a formação de um certo número de controles 
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políticos e sociais no momento da formação da sociedade capitalista, no final do 

século XIX
220

. 

 

Portanto, a produção de provas, na Idade Média, nem por meio do inquérito nem por 

outros meios guardava qualquer primor, perfeição na busca mais racional da verdade. O 

inquérito surgiu justamente visando a preencher uma lacuna, que era a pesquisa da verdade, 

entretanto, ainda no interior de uma sociedade que não possuía as condições pessoais 

subjetivas para tanto.  

Na Idade Média, “no conjunto probatório” que ali existia, ao objetivar-se realizar a 

pena para infrações sociais, se contava muito pouco com o exercício do pensamento racional, 

lógico. Essa irracionalidade probatória era até então mais acentuada se fossem considerados 

os ordálios, verdadeiros meios de provas
221

, muito propagados na Alta Idade Média
222

.  

Desta feita, a demonstrar plenamente a ausência de um direito processual penal na 

Idade Média, existem os institutos probatórios dos ordálios: sistema de provas sem 

absolutamente nenhuma ligação lógica e racional
223

 com o fato que se pretendia provar, a 

exemplo dos duelos, das provas d’água e do fogo e dos juramentos, espécies do gênero 

ordálios
224

. 
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 Sobre a aplicabilidade dos ordálios como meio de provas e seu estudo na historiografia jurídica, discorre 

Milene Chavez: “Dentre as questões representativas sobre a história dos ordálios medievais, são 
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A noção geral de ordálio inclui uma grande variedade de técnicas utilizadas em 

diferentes situações, de acordo com as tradições particulares e com base nas escolhas 

feitas pelos juízes ou pelas partes: o ordálio mais comum e duradouro foi 

provavelmente o duelo judicial, em que as partes ou seus campeões combatiam 

perante os juízes. Entretanto, outras formas foram muito populares, como a prova 

d’água, a prova do fogo, e diversas versões cruéis: um instrumento de uso bastante 

comum era o juramento de uma das partes (compurgatio), e outra forma, 

amplamente utilizada, era o juramento prestado por um grupo de pessoas (chamados 

geralmente de conjuratores) em auxílio de uma parte. Todos esses meios de prova 

eram vulgarmente chamados de juízos divinos, visto que se fundavam na premissa 

de que Deus, devidamente requerido a assistir as partes, deveria determinar 

diretamente o êxito da prova, tornando evidente a inocência ou culpabilidade do 

sujeito que a ela se submetera
225

.  

 

O elemento religioso, de força física e muitas vezes brutal, presente no “direito” 

probatório da Idade Média foi mais que suficiente para negar a existência de um direito 

processual penal conforme conhecido na modernidade.  

Os ordálios – como meios de provas – se referiam muito mais a formas primitivas de 

resoluções de “litígios” entre grupos sociais. Se transportados para a modernidade, vistos pelo 

olhar da antropologia, pareceriam muito mais próximos dos meios de resolução dos conflitos 

nas isoladas tribos ao redor do globo que ainda vivem totalmente fora do modo de produção 

capitalista, apartadas das trocas mercantis. Referidas tribos, portanto, assim como ocorria na 

sociedade medieval, não são atravessadas pela forma mercadoria. Qualquer sociedade ou 

organização grupal que viveu, vive ou viverá fora do movimento da valorização do valor 

poderia ter constituídos meios de provas em relação às respectivas infrações cometidas no 

interior do grupo social, na linha do que foram os ordálios, mas não seria jamais perpassada 

por nenhum tipo de subjetividade jurídica, inexistindo, assim, nessas circunstâncias, a forma 

jurídica e a forma jurídico-processual. 

Outra diferença do direito probatório da Idade Média para o direito probatório da 

modernidade pode ser anotado no fato de que a prova para o dito “direito medieval” não era 

caracterizada na sua produção, porém, era conformada, sim, especialmente nas exclusões 

probatórias, como ato de “superação”, por meio da “liturgia d’un miracle judiciaire”, 

conforme lembra Michele Taruffo: 

 

Mais especificamente, não havia qualquer extravagância em pensar que Deus 

devesse intervir na determinação do êxito de eventos importantes como as 

controvérsias judiciárias: o ordálio era visto como a liturgia d’un miracle judiciaire, 
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que se realizava através de uma épreuve, ou seja, através da superação de uma 

prova, e não da produção probatória na acepção moderna do termo
226

.  

 

 Além disso, a prova, no pré-capitalismo, estava ligada ao status social do indivíduo, 

suas qualidades e crenças, sendo validada nos gestos e na posição perante o grupo social
227

, 

nada se comparando com a sua sistematização e valoração moderna.  

Isso demonstra precisamente a ausência medieval de um direito probatório fincado na 

comprovação racional da ocorrência do fato tido como criminoso e da busca da verdade real 

acerca do autor desse fato, ou seja, não existia uma racionalidade formal na procura da real 

ocorrência do fato investigado e de seu culpado. Não se falava tecnicamente, por exemplo, em 

responsabilidade e autoria, conceitos jurídicos que foram hauridos na modernidade capitalista.  

Por isso, a questão estritamente jurídica – se pensado o jurídico na chave moderna – 

não era um problema das provas no aludido direito processual penal da Idade Média. Se a 

teoria moderna do direito processual penal coloca em questão a celeuma da verdade real como 

fator a ser perseguido pelo julgador, tal concepção era totalmente ignorada no momento pré-

capitalista, em que, tendo em vista a ausência das relações materiais capitalistas, todo o 

“direito processual penal” estava ressentido de sistematização e racionalidade
228

. 

No pré-capitalismo, para a penalização, não importava, portanto, a busca da verdade 

real, haja vista a total e irrestrita submissão dos “meios de provas” ao modo de produção 

feudal no qual imperava o sentido do poder físico, agrário, religioso, moral e belicoso. 

Naquele sistema de provas, não havia a submissão da prova à conformação da forma jurídico-

processual com a forma jurídica e com a forma política estatal, simplesmente porque essas 

formas não existiam. Foi somente quando o modo de produção capitalista imperou que os 

meios de provas evoluíram para se conformarem ao direito processual penal e ao Estado.  
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5.2 A INSTITUIÇÃO DO PROCESSO PENAL COMO ESPECIFICIDADE 

JURÍDICA DO CAPITALISMO 

 

A forma jurídico-processual pode ser pensada também em correlação com o campo do 

direito penal. Se o objeto do processo penal é a verificação da ocorrência e da autoria do 

crime, conformando-se por uma pretensão, qual seja, a “pretensão penal ou punitiva ou ius 

puniendi”
229

 ou, para outros, a “pretensão acusatória”
230

, no resguardo do que se 

convencionou dizer interesse público
231

, é correto que isso se deve, a bem da verdade, ao fato 

de o Estado moderno fundar-se em fina e estrutural sintonia com a forma mercadoria.  

Foi exatamente por esse motivo que o delito passou a ter um caráter público e social, 

sendo permitido, a partir desse momento, falar-se em interesse público no seu sentido 

moderno. O celebrado interesse público moderno justifica a aplicação da pena e, com ela, a 

convalidação da forma jurídico-processual penal como o instrumental de sua realização
232

.  

Ao mesmo tempo que o interesse público é introjetado ideologicamente nas relações 

sociais, ele é introjetado na própria fundamentação legal do direito penal e do direito 

processual penal. A doutrina jurídica se esquece de falar que o interesse público que 

fundamenta, em geral, todo o direito processual penal é o mesmo interesse público outrora 

comprometido em domesticar a massa operária, iniciado na modernidade e, portanto, 

irmanado ao modo de produção capitalista. 

Por isso, igualmente, o processo penal deve ser definido rigorosamente como uma 

forma jurídica específica da sociedade capitalista. Seu instrumental jurídico, que é 

responsável pelo exercício da jurisdição penal, constitui-se em forma jurídico-processual em 

distinta e rigorosa equivalência à forma mercadoria.  
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Dessa maneira, foi com o advento do modo de produção capitalista – nos mesmos 

moldes em que o direito processual, como um todo, se qualificou como ciência jurídica – que 

o direito processual penal se robusteceu tal qual forma jurídico-processual em equivalência à 

forma valor. Seu instrumental técnico não reflete senão os anseios do modo de produção 

capitalista. O maior exemplo disso é a realização “processual” da pena em um equivalente de 

tempo, sendo que toda a sociedade capitalista é medida pelos seus meios de produção, no 

tempo do trabalho e no tempo da produção, enleada à obtenção da mais-valia.   

Em outros termos, importa dizer que, no processo penal, o movimento jurídico na 

direção da equivalência à forma mercadoria – inerente ao nascimento do capitalismo – não foi 

diferente do que se passou com a teoria geral do processo ou mesmo com a forma jurídico-

processual civil. Em verdade, os dois grandes braços do direito substancial surgidos com a 

subjetividade jurídica foram o direito civil e o direito penal. Se o direito civil teve um 

instrumental de sua consumação, da efetivação dos contratos e da propriedade privada (direito 

processual civil), por seu turno, o direito penal teve o seu instrumental jurídico de 

consumação no direito processual penal, na busca da efetivação da acusação, do ius puniendi, 

da pena.  

Nesse sentido, há que doutrinariamente lembrar-se de que o papel estabelecido na 

superestrutura jurídica pelo direito penal – domínio do direito que é adjetivado pelo direito 

processual penal – já havia sido sabiamente aludido por Pachukanis: 

 

O direito penal é uma parte integrante da superestrutura jurídica, na medida em que 

encarna uma variedade desta forma fundamental à qual a sociedade moderna está 

submetida: a forma de troca de equivalentes com todas as suas consequências. A 

realização destas relações de troca no direito penal é um aspecto da realização do 

Estado de direito como forma ideal das relações entre produtores de mercadorias 

independentes e iguais que atuam no mercado. Mas como as relações sociais não se 

limitam às relações jurídicas abstratas entre proprietários abstratos de mercadorias, a 

justiça penal não é apenas uma encarnação da forma jurídica abstrata, mas, também, 

uma arma poderosa na luta de classes. Quanto mais esta luta se torna aguda e 

violenta, mais a dominação de classes tem dificuldades de se realizar no interior da 

forma jurídica. [...] Se considerarmos a sociedade burguesa, em sua essência, como 

uma sociedade de proprietários de mercadorias, faz-se necessário considerar a priori 

que o direito penal é jurídico em seu sentido mais elevado, no sentido mais preciso 

do termo
233

.  

 

Por outro lado, nem mesmo a filosofia não marxiana deixou de constatar que as 

práticas judiciárias são inerentes ao modo de produção capitalista. Foucault, mesmo sem citar 

o modo de produção capitalista, colocou as práticas judiciárias definidoras da 
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responsabilidade e da punição como formadoras dos tipos de subjetividades, das formas de 

saber, o que ocorreu, como se compreende, com a modernidade capitalista:  

 

As práticas judiciárias – a maneira pela qual, entre os homens, se arbitram os donos 

e as responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente, se concebeu e se 

definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em função dos erros que 

haviam cometido, a maneira como se impôs a determinados indivíduos a reparação e 

algumas de suas ações e a punição de outras, todas essas regras ou, se quiserem, 

todas essas práticas regulares, é claro, mas também modificadas sem cessar através 

da história – me parecem uma das formas pelas quais nossa sociedade definiu tipos 

de subjetividade, formas de saber e, por conseguinte, relações entre o homem e a 

verdade que merecem ser estudadas
234

. 

 

A especificidade da forma jurídico-processual no campo do direito processual penal, 

igualmente em sentido estrutural – da mesma maneira que o direito processual civil – 

apareceu em harmonia e justaposição com a forma política estatal, sendo ambas, portanto, 

também expressões do modo de produção capitalista.  

Assim, é correto dizer que foi o Estado, como poder político, na sua conformação 

legislativa com o direito, que impôs a lei como regramento geral de ordem pública, 

instituindo, destarte, por meio da hipótese de incidência normativa abstrata, o crime e a pena, 

sem mais valer-se estruturalmente dos episódios, que existiam na Idade Média, implicados à 

moral e à religião, justificantes da correção, reprimenda e aplicação da pena. Novamente 

aponta Foucault: 

 

O princípio fundamental do sistema teórico da lei penal definido por esses autores é 

que o crime, no sentido penal do termo, ou, mais tecnicamente, a infração não deve 

ter mais nenhuma relação com a falta moral ou religiosa. A falta é uma infração à lei 

natural, à lei religiosa, à lei moral. O crime ou a infração penal é a ruptura com a lei, 

lei civil explicitamente estabelecida no interior de uma sociedade pelo dado 

legislativo do poder político. Para que haja infração é preciso haver um poder 

político, uma lei e que essa lei tenha sido efetivamente formulada
235

. 

 

Desta feita, a plena correspondência do direito penal com a jurisdição penal só poderia 

suceder, igualmente, pela plenitude da forma política estatal, na completa superação da 

economia feudal.  

Destarte, a jurisdição penal torna-se exemplificativa da maneira pela qual o direito 

processual penal se estabeleceu no modo de produção capitalista, realizado como forma 

jurídico-processual penal autônoma, dotada de especificidade: 
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A desagregação da economia natural e a intensificação consecutiva da exploração 

dos camponeses, o desenvolvimento do comércio e a organização do Estado baseado 

sobre a divisão em estados e em classes colocam a jurisdição penal à frente de todas 

as outras tarefas
236

.  

 

Não seria por outro motivo senão pela própria especificidade moderna do Estado que o 

direito processual penal, como um sistema jurídico-processual estrutural ao modo de 

produção capitalista e instrumental no sentido de possibilitador da persecução do crime, se 

esteiraria, para o seu desiderato, não no dano sofrido pela vítima, mas, sim, no interesse 

público representado pela norma do Estado
237

. Ademais, o ius puniendi só poderia ser 

titularizado por um poder imparcial e público, que representasse o interesse de uma 

coletividade de pessoas ou, à maneira marxista, o proveito da classe burguesa, nos precisos 

domínios técnico-jurídicos do direito processual penal.  

Mesmo genericamente utilizando-se da fundamentação no interesse público para a 

persecução do crime, o direito penal, ainda assim, guardaria distinta aproximação com a 

vítima do dano, no ato mesmo de fazer imperar a vontade da lei. Para Pachukanis, isso 

significaria uma aproximação do direito processual penal à ideia de reparação e, de modo 

igual, à de equivalência: 

 

Este desdobramento, pelo qual o mesmo poder de Estado aparece tanto no seu papel 

de parte judiciária (promotor) quanto no papel de juiz, mostra que o processo penal 

como forma jurídica é inseparável da figura de vítima exigindo ‘reparação’ e, em 

consequência, da forma mais genérica de contrato. O promotor público demanda, 

como convém a uma ‘parte’, um ‘preço’ elevado, ou seja, uma pena severa. O réu 

solicita indulgência, ‘uma redução’, e o tribunal se pronuncia ‘com equidistância’. 

Se rejeitarmos esta forma de contrato, retiraremos do processo penal toda sua ‘alma 

jurídica’
238

.  

 

Todas essas implicações do processo penal com a forma mercadoria reitera a posição 

teórica defendida de que a forma jurídico-processual, para além das questões tratadas neste 
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capítulo, se conforma em uma forma jurídica ambivalente em que impera a subjetividade 

jurídica tanto jungida ao domínio do direito penal quanto jungida à espera do direito civil. 

  

5.3 A PENA COMO ESPECIFICIDADE DO DIREITO PENAL NA SUA 

RELAÇÃO INTRÍNSECA COM A FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL NO 

CAPITALISMO 

 

O problema da pena aparece como um dos temas mais centrais da teoria do 

direito penal ou mesmo da própria filosofia do direito. Isso porque, para parte do 

pensamento jusfilosófico penal – ainda no campo especulativo –, para instituir a 

pena, no sistema jurídico moderno, há que se proceder a um juízo a priori que 

levante a questão do “porquê do direito penal”, “se e por que proibir” e, assim, “se e 

por que julgar”
239

.  

Acontece que muitas respostas que foram dadas para essas indagações, na 

filosofia jurídica penal, ficaram apenas no campo das “generalizações mentais”, da 

abstração teórica, sem descer para a materialidade histórica das coisas, para as 

“abstrações reais e concretas”, para a “essência” do fenômeno histórico -penal
240

.    

                                                 
239

 Essas indagações foram colocadas por doutrinas abolicionistas. Lembra Luigi Ferrajoli: “O problema da 

justificação da pena, ou seja, do poder de uma comunidade política qualquer de exercitar uma violência 

programada sobre um de seus membros, é, talvez, o problema clássico, por excelência, da filosofia do direito. 

Em que se baseia este poder não poucas vezes chamado de ‘pretensão punitiva’ ou de ‘direito de punir’? 

Existem, e se existem, quais são as razões que tornam ‘justo’, ou ‘justificável’, ou ‘aceitável moralmente e/ou 

politicamente’ que, à violência ilegal representada pelo delito se agregue aquela segundo a violência legal 

que é a pena? E como justificar o exercício de uma violência organizada que assiste a uma multidão de 

sujeitos contra um único indivíduo? Tal problema colocou em segundo plano as duas outra questões de 

justificação externa relativas ao ‘se’ e ao ‘porquê’ do direito penal, quais sejam ‘se e porque proibir’, que 

antecede àquela do ‘se e porque punir’, e ‘se e porque julgar’, consequência das outras duas”. FERRAJOLI, 

Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 230.  
240

 Alfredo Saad Filho disserta acerca do método de análise, defendendo o método das abstrações concretas ou 

reais e tecendo uma crítica ao método das generalizações mentais: “As generalizações mentais são 

necessárias para a análise científica, porque elas auxiliam as tarefas essenciais de identificação e 

classificação. Apesar disso, elas têm pouco valor explicativo [...]. Essas insuficiências podem ser evitadas se 

a análise se basear em abstrações concretas ou reais. Essa abordagem foi originalmente delineada por 

Espinosa, que defendeu a ‘dedução das propriedades particulares a partir da causa real universal’, em vez da 

‘dedução das propriedades das coisas de acordo com as regras formais da silogística’. Hegel desenvolveu o 

insight de Espinosa. Ele afirmou que a verdade não pode ser percebida através da contemplação, mas apenas 

através da ascensão da contemplação sensual para a expressão abstrata do concreto no conceito, que revela 

seu conteúdo e seu significado. [...] Enquanto as generalizações mentais se baseiam em relações externas 

selecionadas pelo observador, as abstrações reais partem da realidade material, e revelam concretos 

universais que incluem a essência dos particulares. Em outras palavras, e de forma bastante simples, 

investigações baseadas em generalizações mentais podem partir de qualquer aspecto do concreto. Em 

contrastes, a dialética materialista seleciona a característica mais importante do concreto e reconstrói os seus 

demais aspectos sistematicamente a partir da essência. A essência é o aspecto objetivamente mais geral dos 

particulares, ou a lei que governa a sua estrutura interna”. SAAD FILHO, Alfredo. O valor de Marx: 

economia política para o capitalismo contemporâneo. Campinas, SP: Unicamp, 2012. p. 21-22. 



125 

 

Para Pachukanis, delito e pena, de alguma maneira, expressam, no campo do 

direito penal, a equivalência jurídico-penal à forma mercadoria
241

. Quando o delito 

tem como equivalente uma pena, ou seja, quando a culpa tem reparação equivalente 

na pena, é nesse momento que o sistema penal se realiza como expressão de uma 

quantificação – assim como o valor também é quantificado – na esteira do mesmo 

momento histórico no qual o trabalho humano se expressa como trabalho abstrato. 

Nesse sentido, duas passagens de Pachukanis são esclarecedoras da sua compreensão 

de equivalência da pena ao dano, em correlação ao modo de produção no qual o 

trabalho humano é medido em tempo: 

 

A pena proporcional à culpa representa fundamentalmente o mesmo que reparação 

proporcional ao dano. Esta expressão aritmética que caracteriza o rigor da sentença: 

tantos dias, meses, etc. de privação da liberdade; multa de tal ou qual valor; perda de 

certos direitos. A privação da liberdade, ditada pela sentença do tribunal, por um 

certo período de tempo é a forma específica pela qual o direito penal moderno, 

burguês-capitalista, realiza o princípio da reparação equivalente. Esta forma está 

inconscientemente, embora profundamente, ligada à representação do homem 

abstrato e do trabalho humano abstrato avaliados em tempo. Não foi por acaso que 

esta modalidade de apenamento foi implantada e tida como natural precisamente no 

século XIX, ou seja, em uma época na qual a burguesia pode desenvolver e 

aprimorar todas as suas características [...] Para que a ideia de possibilidade de 

reparar o delito com a privação de um quantum de liberdade pudesse nascer, foi 

necessário que todas as formas concretas de riqueza social estivessem reduzidas à 

forma mais abstrata e mais simples – o trabalho humano medido em tempo
242

. 

 

Destarte, o cárcere assume sua especificidade, generalização e universalidade 

precisamente quando há a correspondência da pena à forma valor, quando a pena passa a estar 

instrumentalizada não em razão do encarceramento punitivo direcionado a alguns inimigos 

dos nobres ou do rei, como nos calabouços da Idade Média, mas tendo em vista certa medida 

de tempo, mais apropriada à sociedade de produção de mercadorias e de valorização do valor. 

Antes mesmo de se estabelecer a pena ligada ao encarceramento como medida 

social de controle das massas, o nascimento do modo de produção capitalista 

embrionariamente já trouxe a punição como função específica de controle em favor 
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do capital monetário que se formava, precisamente como forma externa coativa de 

valorização do valor
243

. 

Igualmente a doutrina processual penal italiana moderna ou mesmo 

contemporânea não se furta a demonstrar essa correspondência entre a prisão e o 

modo de produção capitalista, como uma forma de higienização da sociedade fabril. 

Nesse exato sentido, disserta Tommaso Sorrentino: 

 

Il cárcere, quale generalizzato strumento di punizione, carico di significati morali e 

giuridici, è una istituzione recente. La sua moderna connotazione è filiazione 

legittima dele grandi pratiche d’internamento che, giustificate da filantropici motivi 

di assistenza sanitária o semplicemente d’ordine publica, a partire dal XVI secolo in 

Inghilterra e dal XVII in Francia, danno corpo ad uma rigorosa legislazione 

repressiva. I lebbrosi, i sifilitici, gli insensati e poi i poveri, i dissoluti, i maghi, gli 

omosessuali, i libertini sono separati dal corpo sociale. Internati in appositi edifici o 

comunque esclusi costituiscono la massa enorme di gente che, secondo i periodi di 

recessione o di avanzamento economico, è cacciata perché irreducilibile alle 

esigenze dela società oppure è destinata a diventare l’esercito diriserva cui può 

sempre attingere la produzione capitalística, ideologicamente sorretta dalla nuova 

ética del laboro di ispirazione luterana o calvinista
244

.  

 

Dario Melossi reforça esse entendimento de que o processo penal, mesmo ainda sem 

toda a sua caracterização científica – que só foi completamente modelada no século XIX –, 

aparecerá já na sua forma embrionária como um instrumental correspondente para a 

higienização social, já referida anteriormente, salvaguardando, de sorte, nesse sentido, as 

estruturas e os ideais do capitalismo:  

 

Assim, fecha-se o cerco. O Estado da burguesia nascente, a monarquia absoluta, cria 

tanto o fato do crime – a vagabundagem – como o crime mesmo: a vagabundagem 

como crime. A teoria da livre vontade revela-se aqui não como critério para 

determinar a culpabilidade, mas como pressuposto metafísico para justificar a pena. 

Todavia, nesse primeiro período, as contradições ainda não estão completamente 

dissolvidas e a escassa consciência de si da burguesia, que corresponde ao limitado 

desenvolvimento da manufatura, faz com que o caráter da pena consista ainda 

prevalentemente em punições corporais ou na pena de morte. Mas qual deveria ser a 
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finalidade da pena? Naquela época, a pena limitava-se ao esforço inútil de levar os 

‘vagabundos’ de volta ao lugar de onde foram expulsos
245

. 

 

Da mesma maneira, em uma linha de leitura marxista, Dario Melossi lembra que, no 

modo de produção capitalista, a pena tem a função de controle da força de trabalho com a 

finalidade de extrair a mais-valia, manutenindo a exploração capitalista: 

 

Onde se manifesta, na questão penal, a maior riqueza d´O capital? Como se verá, o 

uso da violência do Estado e, portanto, do direito penal e da pena, em O capital, é 

analisado por Marx como função exercida com o objetivo de garantir o controle da 

força-trabalho e, portanto, a extração da mais-valia, a exploração
246

. 

 

Nesse sentido, a casa de trabalho e a prisão também correspondem ideologicamente à 

lógica da disciplina da fábrica, tendo, portanto, como função, exercer um caráter educativo à 

classe proletária. Tanto a casa de trabalho, em primeiro lugar, como depois a prisão, além de 

representarem a imposição da ideologia dominante, possuem uma lógica de equivalência à 

disciplina da fábrica. Em duas passagens emblemáticas, ensina Melossi: 

 

Se fora da produção pode imperar a ideologia jurídica, dentro dela impera a 

servidão, a desigualdade. Mas o lugar da produção é a fábrica. Assim, a função 

institucional que cumprem a casa de trabalho, primeiro, e a prisão, como se verá 

depois, é o aprendizado, por parte do proletariado, da disciplina de fábrica. [...] O 

processo de exploração, fundamento da civilização do capital, torna-se o eixo central 

do processo reformativo carcerário. A batalha iluminista pela certeza da pena dá ao 

valor criado pelo trabalho forçado uma medida exata, proporcional ao valor do bem 

tutelado. Depois de a fábrica ter sido vista como a casa de trabalho ideal, agora é a 

prisão que se torna a fábrica ideal. A pena finalmente adquire o duplo caráter de 

representação sensível da ideologia dominante na sociedade: ela é sua expressão 

extrema e radical e é, ao mesmo tempo, lugar de repressão e de educação; disso 

resultando uma lição clara e convincente para quem estava do lado de fora e se 

recusava a adaptar-se ou, o que dá no mesmo, não podia adaptar-se
247

.  

 

Pela explanação de Melossi, transcrita a seguir, percebe-se mais ainda que a 

sistemática do direito penal e do direito processual penal obedece à teoria que até aqui se tem 

defendido: quando ocorre o aprimoramento da manufatura, sucede incontinenti uma mais 

extensa e efetiva disciplina penal jurídico-normativa realizada como equivalência à forma 

mercadoria: 

 

                                                 
245

 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos 

XVI-XIX). Rio de Janeiro: Revan, 2006. p. 128-129. 
246

 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos 

XVI-XIX). Rio de Janeiro: Revan, 2006. p. 130. 
247

 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos 

XVI-XIX). Rio de Janeiro: Revan, 2006. p. 134-135. 



128 

 

É, de fato, durante os séculos XVII e XVIII, paralelamente ao surgimento da 

manufatura, portanto, que em todos os países mais desenvolvidos do mundo 

ocidental, ao mesmo tempo que se assiste ao progressivo desaparecimento das 

formas de punição corporal, vão surgindo ‘casas de ‘trabalho’ e ‘casas de correção’ 

desconhecidas no período precedente e baseadas em uma visão ascética e 

produtivista da vida, que era completamente estranha aos lugares de reclusão que 

existiam até então
248

.  

 

Se, no plano abstrato, a pena tem seu significado semântico fixado no direito 

substantivo, na equivalência da culpabilidade à reparação penal, no plano materialista, já no 

momento do nascimento do capitalismo ao transcorrer do mercantilismo rumo à 

industrialização, se definirá na disciplina do operariado.  

É certo que a realização disso está contida em uma forma jurídica-processual penal 

que corresponde à nascente prática judiciária estatal
249

 – ainda muito incipiente –, sendo a 

sentença, nesse prisma, a forma jurídico-processual que suscitará a plena realização de um 

equivalente – que é a pena – correspondente à gravidade do delito e ao dito interesse jurídico 

social e coletivo. Pachukanis explica isso com outras palavras:  

 

Se na vida social a pena fosse efetivamente considerada unicamente do ponto de 

vista de seu fim a execução da pena e seus resultados deveriam gerar grande 

interesse. Contudo, ninguém poderá contestar o fato de que o centro de gravidade do 

processo penal se situa, na imensa maioria dos casos, no interior da sala de 

audiências e no exato momento no qual a sentença é proferida. O interesse 

demonstrado pelo método de ação terapêutica sobre os delinquentes é insignificante 

se comparado com o interesse suscitado pelo impressionante instante de prolação da 

sentença e determinação da medida penal. As questões da reforma penitenciária só 

interessam a um pequeno grupo de especialistas. Ao contrário, a questão que, para o 

público, se o encontra no centro de suas atenções é a de saber se a sentença 

corresponde ou não à gravidade do delito
250

. 

 

O interesse jurídico social e coletivo protegido tem seu fundamento em uma 

equivalência: na equivalência da forma mercadoria à forma jurídico-processual penal. Toda a 

sistematização processual penal desenhada no modo de produção capitalista teve por fim 
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criminalizar o trabalhador em direção à proteção da progressiva valorização do valor. Toda a 

história dos meios de produção tem uma ligação com a reprimenda, seja esta mais ou menos 

brutal, em distintas proporções e finalidades. No feudalismo ou na Idade Média, qualquer 

apropriação da natureza pelo homem tinha, em algum momento ou circunstância, a coação 

direta de um senhor ou de um grupo social também por meio de uma penalização
251

. No 

capitalismo, a penalização haverá de requerer uma forma jurídico-processual penal que se 

faça instrumental ao ius puniendi do Estado. Portanto, aqui também ocorre a relação de 

conformação entre a forma jurídica, a forma jurídico-processual e a forma política estatal em 

uma imbricação recíproca, capaz de contornar as respectivas formas em distintas elaborações 

coercitivas na persecução penal finalisticamente subsumida à razão da valorização do valor. 

    

5.4 PARA UMA HISTÓRIA MATERIALISTA DO PROCESSO PENAL 

ACUSATÓRIO E DO PROCESSO PENAL INQUISITIVO COMO 

EXPLICAÇÃO DA MODERNIDADE DA FORMA JURÍDICO -

PROCESSUAL 

 

A dicotomia processo penal inquisitivo ou inquisitório e processo penal acusatório, 

nos exatos termos em que foi elaborada e reelaborada na história, com pontos de contatos e 

contradições, bem demonstra a passagem do processo penal pré-capitalista para o processo 

penal no modo de produção capitalista.  

O sistema inquisitivo, como um sistema “processual penal” essencialmente pré-

capitalista, vigorou predominantemente em Roma Antiga e na Idade Média. Foi um sistema 

do “processo penal” (procedimento penal) pré-moderno capaz de demonstrar exatamente a 

ausência da subjetividade jurídica, uma vez que faltava mesmo a ideia cívica moderna da 

liberdade como delimitadora maior da vontade de coação de um poder que nem mesmo era 

estatal, no sentido moderno do termo. Na fase de Roma imperial, no interesse direto do 

príncipe, o acusado era submetido, secretamente e ex officio, ao procedimento e à decisão. 

Segundo Luigi Ferrajoli, o sistema inquisitório funcionou “baseado na detenção do acusado e 

na sua utilização como fonte de prova”: 
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Não por acaso as primeiras formas de processo inquisitório se desenvolveram na 

Roma imperial com os procedimentos de ofício para os delicta publica, a começar 

pelos crimina laesae majestatis de subversão e conspiração em que se presume 

ofendido um direto interesse do príncipe e a parte ofendida se identifica com o 

Estado. Faltando o sentimento cívico e o costume de liberdade que na República 

havia permitido o funcionamento da iniciativa acusatória por parte de qualquer 

cidadão, ‘a acusação pública se transformou na denúncia fatal’ e na ‘calúnia oculta’, 

que ‘se tornaram instrumento da tirania’. Nasceu assim, como a cognitio extra 

ordinem, o procedimento inquisitório, desenvolvido e decidido ex officio, 

secretamente e em documentos escritos por magistrados estatais delegados do 

príncipe (os irenarchi, os curiosi, os nunciatores e os stationarii), baseado na 

detenção do acusado e na sua utilização como fonte de prova, acompanhada bem de 

perto pela tortura
252

.  

 

Obedecendo ao mesmo caminhar histórico do modo de produção de sua respectiva 

época, nas legislações laicas da Baixa Idade Média – na Alemanha, França ou Inglaterra – 

vigorava o sistema inquisitório, sem ainda a consideração do direito à publicidade e ao 

contraditório ou a qualquer outro tipo de direito ou garantia processual, uma vez que faltava o 

dado da circulação de mercadoria com valor de troca em equivalência à forma jurídica. 

Conforme lembra Fernando da Costa Tourinho Filho, o sistema inquisitivo, na 

Alemanha, por meio do Tribunal da Santa Punição, teve por fim punir os delitos que 

atentavam contra a religião, a paz pública e a honra. Tourinho Filho relembra a precariedade 

jurídica do direito processual penal quando aponta que, naquele momento, “eram secretos o 

lugar e a forma do processo. Não se conheciam o acusador, os Juízes e até mesmo a 

sentença”: 

 

Na Alemanha, o sistema inquisitivo foi consagrado em fins do século XV, por 

muitas leis, sendo a mais importante a Lei Imperial de 1503, mais conhecida como 

Constitutio Criminalis Carolina. Foi levado aos maiores extremos no Tribunal da 

Santa Punição (Vehmgericht), instituído para perseguir os delitos contra a religião, a 

paz pública e a honra. Eram secretos o lugar e a forma do processo. Não se 

conheciam o acusador, os Juízes e até mesmo a sentença. Na França, o sistema 

inquisitivo fora também adotado. Proibia-se a defesa. O processo corria em segredo. 

Dizia-se que, ‘se o imputado era inocente, não precisava de Defensor, e, se culpado, 

era indigno de defesa’. O processo iniciava-se de ofício. Acusador e julgador eram 

uma só pessoa. Torturava-se o imputado para conseguir a confissão
253

. 

 

Na França, essa mesma ordem do processo inquisitivo se mantinha. No primeiro 

momento do modo de produção capitalista – no capitalismo mercantil – em pleno século 

XVII, a acusação e a punição não se esteiravam ainda na dialética do contraditório e da ampla 
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defesa
254

, o que demonstrava claramente que a forma jurídico-processual penal somente se 

estabeleceria quando o capitalismo criasse totalmente a subjetividade jurídica, após a 

completa abstração do trabalho, com a sua subsunção real ao capital. 

É certo que muito do sistema inquisitivo perdurou na primeira fase do capitalismo 

mercantil, até porque em determinado momento do desenvolvimento histórico do modo de 

produção capitalista chegou a vigorar, em uma fase de transição, tanto o sistema inquisitivo 

quanto o sistema acusatório, isso porque o capitalismo ainda não havia viabilizado a abstração 

do trabalho, possibilitada pela transformação das forças produtivas com o advento da 

maquinaria. 

Tanto isso é verdade que, com a transformação das forças produtivas no século XIX, o 

sistema inquisitivo viria a evoluir, permitindo-se “a intervenção da defesa”, passando, assim, 

a caracterizar-se em outro tipo de sistema inquisitório, diferente daquele existente 

anteriormente na Idade Média. Anota Tourinho Filho: 

 

Já no segundo quartel do século XIX, surge um novo movimento no sentido de 

extinguir o sistema inquisitivo da fase instrutória. Nesse sentido, surgem, então, 

alguns diplomas processuais que, embora não extinguissem de todo o sistema 

inquisitivo da fase instrutória, permitiram, de certo modo, a intervenção da defesa. 

Sem embargo de a intervenção verificar-se em algumas hipóteses, já constituía meio 

caminho andado para a extinção do sistema inquisitivo na fase da instrução
255

.  

  

Em um momento em que a forma jurídico-processual se consubstanciava, após a 

superação da primeira fase do modo de produção capitalista – o mercantilismo –, o sistema 

inquisitivo foi substituído pelo acusatório que passou a representar a ideia de imparcialidade 

do juiz – já no seio do Estado contemporâneo – quando o julgador moderno deveria assumir, 

em tese, a neutralidade, com a finalidade de garantir a própria legitimidade da forma jurídico-

processual penal:  

 

O sistema acusatório é um imperativo do moderno processo penal, frente à atual 

estrutura social e política do Estado. Assegura a imparcialidade e a tranquilidade 

psicológica do juiz que irá sentenciar, garantindo o trato digno a respeito com o 
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acusado, que deixa de ser um mero objeto para assumir sua posição de autêntica 

parte passiva do processo penal
256

. 

 

 Entretanto, na cronologia da história, entre os dados que cercam o sistema 

inquisitivo ou inquisitório e o sistema acusatório, deve-se pontificar que nem sempre 

esse sistema foi o mesmo da modernidade processual e aquele foi um sistema 

processual com contraditório e ampla defesa, igual ao que se conheceu em 

determinado momento do modo de produção capitalista. Entre a ambivalência desses 

sistemas de direito processual penal e a coexistência de suas fortes características 

particulares, há uma nítida diferenciação, contradição e mesclagem refletida mesmo 

dos aspectos socioeconômicos das respectivas épocas históricas.  

Até mesmo na época cronológica do modo de produção capitalista mais 

recente, referidos sistemas processuais penais se excluem ou completam
257

, 

espelhando propriamente a realidade contraditória das fases históricas do modo de 

produção capitalista ou mesmo da passagem para a subjetividade jurí dica da 

contemporaneidade capitalista. Desses refluxos e confluências, os escritos de 

Ferrajoli possibilitam a exata compreensão da história jurídico-processual penal 

moderna e contemporânea, problematizada entre os sistemas processuais penais 

inquisitivo e acusatório, ao apontar tanto o embate iluminista contra o sistema 

inquisitivo quanto o retorno deste na era napoleônica imperial, em pleno século XIX:  

 

[...] o processo inquisitório de fato assumiu bem rapidamente um caráter ordinário, 

difundindo-se depois do século XVI em todo o continente europeu, generalizando-se 

para todos os tipos de crimes, complicando-se em virtude da multiplicação dos foros 

e das incertezas das competências, organizando-se segundo um complexo código de 

provas legais, técnicas inquisitórias, práticas de tortura e cânones de magistratura, 

gerando e por sua vez alimentando-se daquela ‘multidão de formalidades’ e das 

‘intrigas e confusões’ inventadas pelas ‘melícias togadas’ e pelas ‘milícias 

doutorais’, que durante cinco séculos infestaram a Europa fazendo da doutrina do 

processo penal uma espécie de ciência dos horrores. A batalha cultural e política 

contra a irracionalidade e o arbítrio desse procedimento forma um dos motivos 

animadores de todo o Iluminismo penal reformador. De Thomasius a Montesquieu, 

de Beccaria a Voltaire, de Verri a Filangieri e a Pagano, todo o pensamento 
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iluministra concordou com a denúncia da desumanidade da tortura e do caráter 

despótico da Inquisição, assim como com o redescobrimento dos valores garantistas 

da tradição acusatória, tal como foi transmitida do antigo processo romano ao 

ordenamento inglês. Foi portanto natural que a Revoluçaõ Francesa adotasse – na 

oportunidade imediatamente seguinte a 1789 – o sistema acusatório, baseado na 

ação popular, no júri, no contraditório, na publicidade e oralidade do juízo e na livre 

convicção do juiz. Mas a experiência acusatória não perdurou no continente 

europeu, depois dos anos da revolução. Já o Código termidoriano de 1795 e depois o 

Código napoleônico de 1808 deram vida àquele ‘monstro, nascido da junção entre o 

processo acusatório e inquisitório’, que foi o assim denominado ‘processo misto’, 

com prevalência inquisitória na primeira fase, escrita, secreta, dominada pela 

acusação pública e pela ausência de participação do imputado quando este era 

privado da liberdade; tendentemente acusatório na fase seguinte dos debates, 

caracterizada pelo contraditório público e oral entre acusação e defesa, porém 

destinado a se tornar uma mera repetição ou encenação da primeira fase
258

. 

 

Dito isso, o predomínio contemporâneo do sistema acusatório não quer significar que 

em momentos pré-contemporâneos o sistema acusatório não existiu ou não vigorou. Mais do 

que em si a ascendência do sistema acusatório na contemporaneidade, o que está em 

demonstração, no resguardo da subjetividade jurídica, é que, com a subsunção real do 

trabalho ao capital e a equivalência da forma mercadoria à forma jurídico-processual, as 

características acusatórias se sobrepõem às características inquisitórias, independentemente do 

tipo de mesclagem jurídico-processual, pelos quais os sistemas processuais penais operem, 

nos mais diversos Estados soberanos:  

 

All’origine logica della distinzione tra sistema inquisitorio ed accusatorio sta la 

fondamentale contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico. Da tale 

impostazione derivano tutte le altre caratteristiche. Il sistema inquisitório si basa sul 

principio di autorità, secondo il qual ela verità è tanto meglio accertata quanto più 

potere è dato al soggetto inquirente. [...] Il sistema accusatorio è costruito como 

modello contrapposto a quello inquisitorio. Esso si basa su di un principio opposto a 

quello di autorità, e cioè sul principio dialettico. Si prende atto dei limiti della natura 

umana e si ritiene che nessuna persona sia depositaria del vero e del giusto; la verità 

si può accertare tanto meglio quanto più le funzione processuali sono ripartite tra 

soggetti che hanno interessi antagonisti. Al giudice, che deve essere indipendente ed 

imparziale, spetta di decidere sulla base di prove prodotte dall’accusa e dalla 

difesa
259

.  

 

Desta feita, tão importante quanto apontar os momentos históricos nos quais vigorou o 

sistema inquisitivo ou acusatório é descrever a grande distinção de suas características, 

ressaltando que, uma vez que o modo de produção capitalista somente se satisfaz pela 

subjetividade jurídica – por exemplo, liberdade e igualdade –, esse modo de produção só seria 

capaz de conviver no predomínio das particularidades do sistema acusatório, momento, 
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portanto, em que há integralmente a constituição da forma jurídico-processual, com 

contraditório, ampla defesa, ou seja, o estabelecimento do “princípio da dialética”, como 

alude Tonini. 
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6 TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL MATERIALISTA IV: 

OUTRAS E CONTÍNUAS PERSPECTIVAÇÕES DA RELAÇÃO 

DIREITO PROCESSUAL E CAPITALISMO  

 

6.1 O SUJEITO DE DIREITO E AS PARTES PROCESSUAIS AUTOR E RÉU 

COMO EXPRESSÃO DA FORMA JURÍDICO-PROCESSUAL: ENTRE A 

SUBJETIVIDADE JURÍDICA, A PROPRIEDADE PRIVADA E O 

CONTRATO 

 

 Todo o direito moderno, poderia dizer-se com precisa lucidez, é construído 

imbricado, correlacionado estruturalmente à propriedade privada dos meios de 

produção, pois, em um movimento de tipo espiral, nasce acompanhando o valor de 

troca e o trabalho abstrato – em equivalência à forma mercadoria – e se reproduz 

justamente para garantir a circulação da mercadoria. Então, a circulação da 

mercadoria, no capitalismo, é um dos pontos-chave de determinação da 

especificidade do direito burguês. Por isso, conforme anteriormente afirmado, uma 

leitura crítica abalizada do direito só poderia identificar a equivalência da forma 

direito à forma mercadoria.   

Não é por outra razão, já se afastando de uma explicação do direito 

marxiana
260

 ao analisá-lo pelo prisma dogmático, que os qualificativos modernos que 

dividem o sub-ramo do direito civil em reais e obrigacionais, nada mais são do que 

as configurações da expressão do ter, como proprietário, e do dever-ter, como 

credor
261

. Portanto, é na circulação de mercadorias que o direito se realiza, inclusive, 

mesmo considerando os termos da dogmática jurídica.  

Assim, pontifica-se a ideia de que todo o direito moderno – a par de sua intricada 

trama com a forma valor, nas profundezas do pensamento jusfilosófico, o qual explica o 

momento crucial da forma jurídica – revela-se, ao sujeito de direito, na superestrutura, como, 
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por exemplo, no “ter” (proprietário – direitos reais) e no dever-ter (credor – relação jurídica 

de direito obrigacional).  

Portanto, no direito civil, a divisão entre direitos reais e direitos obrigacionais a nada 

mais aponta senão aos aspectos da prática e da ideologia jurídica capitalista que se realizam, 

igualmente, por meio da forma jurídico-processual, nas precisas dependências da 

subjetividade jurídica e dos sujeitos de direito. 

 A circulação de mercadoria entre os sujeitos de direito configura, para es tes, a 

expressão da subjetividade jurídica, realizada nas ínsitas igualdade e liberdade 

jurídicas constitutivas do direito subjetivo. Celso Kashiura Jr. ilustra a relação entre 

circulação de mercadoria, subjetividade jurídica, sujeito de direito e igualdade 

jurídica
262

 como momentos ímpares da formação moderna do sujeito de direito : 

 

Do mesmo modo como a forma mercadoria faz desaparecer, sob a ge leia de 

trabalho indiferenciado que constitui a sua qualidade idêntica, toda a 

diversidade concreta da coisa que recobre, assim também o sujeito de 

direito faz desaparecer toda a diversidade concreta dos homens que atuam 

como ‘representantes’ das mercadorias. Tudo que aparece na relação entre 

homens sob a forma de sujeito de direito é a própria forma idêntica dos 

sujeitos de direito. Tudo que se sabe a respeito dos ind ivíduos que 

conduzem as suas respectivas mercadorias para a troca é que cada um deles 

se coloca perante outro sob a mesma forma social. Como puras formas 

destituídas de conteúdo, os sujeitos de direito são imediatamente iguais uns 

aos outros. A igualdade é, nesse exato sentido, essencial à subjetividade 

jurídica
263

. 

 

A subjetividade jurídica, ou seja, o sujeito de direito conforma-se em 

expressões de realização da igualdade jurídica. Por isso mesmo, esta só tem a sua 

existência na modernidade, não tendo nenhuma significação parecida com a moderna 

no pré-capitalismo. A igualdade jurídica assim como a liberdade jurídica não são, 

portanto, conceitos trans-históricos. Não havia igualdade e liberdade jurídicas na 

antiguidade e na Idade Média, da mesma forma que não havia subjetividade jurídica 

nesses períodos históricos. É o sujeito de direito que expressa a igualdade e a 

liberdade jurídicas quando realiza o valor de troca, na circulação de mercadorias , e 

                                                 
262

 Ainda é exemplar outra referência de Kashiura Jr. sobre a relação entre sujeito de direito, mercadoria e 

igualdade jurídica validada da obra de Marx: “Cada um só pode obter a mercadoria do outro mediante a 

entrega da sua própria mercadoria. Cada sujeito reconhece ao outro nada mais nada menos do que tem 

reconhecido para si mesmo – ambos se reconhecem como portadores abstratos de direitos iguais. A relação 

entre mercadorias e, ao mesmo tempo, entre sujeitos de direito se apresenta assim como relação que é, do 

ponto de vista objetivo, de equivalência entre valores e, do ponto de vista subjetivo, de igualdade jurídica 

entre portadores de mercadorias”. KASHIURA JÚNIOR, Celso Naoto. Sujeito de Direito e Capitalismo. São 

Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitária, 2014. p. 168.  
263

 KASHIURA JÚNIOR, Celso Naoto. Sujeito de Direito e Capitalismo. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Universitária, 2014. p. 168. 



137 

 

quando se coloca, a si próprio, como mercadoria
264

, em uma objetivação de si mesmo 

como produto social, por uma livre vontade
265

.  

Por tudo isso, o mote das formas jurídicas em geral, ou seja – tomada estas 

como um todo –, configura-se exatamente na sua especificidade jurídica moderna, 

como forma social imposta pela circulação de mercadorias, constituindo-se em 

correspondência às formas jurídicas da liberdade e da igualdade
266

.  

A forma direito, dessa maneira, pode ser tomada, no seu todo, como uma 

especificidade do modo de produção capitalista. E como forma direito que é – 

nascida da circulação de mercadoria (do valor de troca) e do trabalho abstrato –, 

torna-se a si mesma expressão derradeira da propriedade privada, a qual se realiza 

por meio dos contratos privados. Dito isso, o sujeito de direito, como portador dos 

mais variados atributos jurídicos
267

, e a igualdade e a liberdade, como direitos 

burgueses, estão no cerne de toda a construção do direito moderno
268

.  

Se antes foi exposta a relação jusfilosófica da mercadoria, da subjetividade 

jurídica, do sujeito de direito e da igualdade, Edelman fornece a medida da 

problemática situada entre a liberdade, o sujeito de direito, a propriedade e o contrato 

                                                 
264

 “A emergência das categorias da liberdade e da igualdade faz, portanto, com que o homem se transforme em 

um sujeito de direito; o homem – qualquer homem – passa a ser dotado de uma mesma capacidade que o 

direito lhe confere, podendo realizar atos jurídicos e celebrar contratos. Uma vez investido de personalidade, 

o homem, agora sujeito de direito, pode vender seus atributos, seus predicados, de tal sorte que podemos 

dizer que a liberdade do homem é o seu livre consentimento: o momento mais elevado de realização da 

liberdade é o momento em que o homem manifesta a sua vontade de dispor de si mesmo por tempo 

determinado através de uma troca de equivalentes”. NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do direito em 

Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 2014. p. 50. 
265

 “O que quero demonstrar é que o sujeito de direito, a sua própria estrutura, é constituído sobre o conceito de 

livre propriedade de si próprio; é que esta Forma, que é a forma-mercadoria da pessoa – o conteúdo concreto 

da interpelação ideológica da pessoa como sujeito de direito –, apresenta este caráter, inteiramente 

extraordinário, de produzir em si, isto é, na sua própria Forma, a relação da pessoa com ela própria, a relação 

do sujeito que se toma ele próprio como objeto. Este caráter, de fato espantoso, designa a relação jurídica de 

si consigo; indica que o homem investe a sua própria vontade no objeto que ele se constitui, que ele é para ele 

próprio um produto das relações sociais”. EDELMAN, Bernard. O Direito captado pela fotografia: 

elementos para uma teoria marxista do Direito. Coimbra: Centelha, 1976. p. 93. 
266

 Nisso está de acordo Edelman: “Pode afirmar-se na ideologia do direito, que tudo se passa nesta 

esfera; que o essencial são as trocas e que as trocas realizam o Homem; que as formas jurídicas 

que são impostas pela circulação são as mesmas formas da liberdade e da igualdade”. EDELMAN, 

Bernard. O Direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do Direito. Coimbra: 

Centelha, 1976. p. 130.   
267

 “O sujeito deve realizar-se no objeto e o objeto no sujeito. A estrutura da forma sujeito de direito analisa-se 

então como decomposição mercantil do homem em sujeito/atributo”. EDELMAN, Bernard. O Direito 

captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do Direito. Coimbra: Centelha, 1976. p. 94. 
268

 Em duas passagens, anota Edelman: “O pôr em movimento a propriedade privada cria certamente uma 

liberdade e uma igualdade, mas esta liberdade e esta igualdade são as mesmas da propriedade privada” e “A 

circulação do valor de troca nada mais é do que a circulação da liberdade e da igualdade, enquanto 

determinações da propriedade, e toda a ideologia burguesa é uma idealização destas determinações”. 

EDELMAN, Bernard. O Direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do Direito. 

Coimbra: Centelha, 1976. p. 134-135.   
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para demonstrar que a própria alienação de si está na base da estrutura da sociedade 

capitalista. 

 

A liberdade prova-se pela alienação de si, e a alienação de si pela liberdade. Quero 

com isto dizer que a exigência ideológica da liberdade do homem se desdobra na 

estrutura do sujeito de direito constituído em objeto de direito, ou ainda, se desdobra 

na essência do homem que se encontra ele próprio colocado na determinação da 

propriedade. É precisamente porque a propriedade surge no direito como essência do 

homem, que o homem, objeto de contrato, vai tomar a forma jurídica desse mesmo 

contrato que ele é olhado como produzindo livremente. Por outras palavras o 

homem, patrimonializando-se, oferecendo-se sob a forma sujeito/atributos, longe de 

se dizer escravo da sua patrimonialização, encontra aí a sua verdadeira liberdade 

jurídica: a sua capacidade
269.

 

 

Por tudo isso, o conceito de sujeito de direito haurido, da mesma maneira, da 

circulação da mercadoria, é essencial para todo o desenvolvimento do direito 

enquanto forma estrutural da sociedade capitalista e de suas teorias jurídicas 

modernas e contemporâneas.  

É o sujeito de direito que configura e interliga toda a cadeia jurídica moderna 

e contemporânea, formatando a possibilidade de um direito material, as tramas do 

Estado e a realização prática e científica de um direito processual no intuito de 

consumar o direito substantivo moderno.  

Nesse sentido, a personalidade jurídica, ínsita ao sujeito de direito, é o 

momento senão de afirmação de todo o direito no capitalismo, precisamente o 

momento inaugural do desenvolvimento do direito e da ciência do direito em todas as 

suas ramificações, sejam estas modernas ou contemporâneas.  

Portanto, a partir da existência geral do sujeito de direito no capitalismo e de 

sua teorização materialista, é possível o desenvolvimento do conceito de sujeito de 

direito em todos os demais domínios do direito. Alude Pachukanis:  

 

Ninguém contestará que, por exemplo, o conceito de sujeito no direito civil e no 

direito internacional esteja subordinado ao conceito mais geral de sujeito de direito 

como tal, e que, em consequência, esta categoria pode ser definida e desenvolvida 

independentemente de tal ou qual conteúdo concreto
270

.  
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 EDELMAN, Bernard. O Direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do Direito. 

Coimbra: Centelha, 1976. p. 97-98.   
270

 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 11.   
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Referente ao sujeito de direito, a forma jurídico-processual representar-se-ia, 

na contemporaneidade capitalista, pelas partes processuais (os sujeitos no processo – 

autor e réu)
271

, suas legitimidades e interesses jurídicos.  

Esses desígnios nada mais são do que a expressão última, realizável no 

processo judicial, da personalidade jurídica, da subjetividade jurídica, es ta que 

somente foi possível com o advento do modo de produção capitalista, até porque, 

“[...] no processo judicial, a transformação das ações de um homem concreto em atos 

de parte jurídica, isto é, de sujeito de direito, é muito clara”
272

.  

Destarte, o processo judicial constitui-se no alicerce dos sujeitos de direitos – 

das partes processuais – que na relação processual, na lide
273

, também portam 

direitos, pois, em qualquer relação jurídica, seja de direito material ou de direito 

processual, “[...] o sujeito de direito só pode aparecer na teoria jurídica como 

abstração inteiramente indiferente na medida em que, na realidade, os indivíduos 

sejam alçados à condição de portadores de direitos”
274

.  

Nessa lógica, os sujeitos de direito portam direitos na relação jurídica material 

subjetiva, e os portam, processualmente, na busca de consumar a forma jurídica que, 

em algum momento das relações concretas de trocas, teve a sua espiral, derivada da 

forma mercadoria, interrompida.  

Isso leva a dizer também que a personalidade jurídica, no campo da forma 

jurídico-processual, é representativa das partes no processo que compõe a lide (autor 

e réu), as quais são tornadas reais, igualmente, porque decorrem da lógica da 

interpelação jurídica “tu és sujeito de direito”
275

, que espelha a concretude da 

                                                 
271

 As partes no processo, autor e réu, são tomadas, aqui, no seu sentido material, e não formal. São as partes da 

lide. “Se entiende por partes en sentido material, los sujetos del litigio o de la relación jurídica sustancial 

sobre que versa, y partes en sentido formal, las que lo son del proceso”. ECHANDÍA, Devis. Teoría general 

del proceso. Tomo II. Buenos Aires: Universidad, 1985. p. 364. “Puesto que, como veremos, toman el 

nombre de partes también algunos de los sujetos del proceso, para denotar a los sujetos de la litis no se dice 

solamente partes, sino partes en sentido material”. CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso 

Civil. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1973. V. 1. p. 29 
272

 PACHUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 144.   
273

 As implicações entre o conceito de parte de processo e de relação processual são lembradas por Chiovenda: 

“Il concetto di parte discende dal concetto del processo e del rapporto processuale. L’idea di parte è data 

dunque ala lite stessa, dal rapporto processuale, della domanda: non ocorre cercala fuori della lite e in 

particolare nel rapporto sustanziale che è oggetto di controvérsia”. CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di 

Diritto Processuale Civile: Le Azioni. Il Processo di Cognizione. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio 

Jovene, 1965. p. 579.  
274

 KASHIURA JR., Celso Naoto. Sujeito de Direito e capitalismo. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Universitário, 2014. p. 196. 
275

 Lembra Edelman: “Os indivíduos são interpelados como sujeitos pelo direito. Esta interpelação é constitutiva 

do seu próprio ser jurídico, no sentido de que é esta interpelação ‘tu és um sujeito de direito’, que lhes 

permite uma prática concreta. ‘Sendo sujeito de direito, tu és capaz de adquirir e de te vender’. Esta 



140 

 

consumação de um direito substantivo por meio do processo judicial. Daí ser 

possível afirmar, igualmente, que a forma jurídico-processual se completa com a 

plenitude do modo de produção capitalista, na consumação do direito material 

subjetivo e da igualdade das partes no processo judicial.  

Desta feita, não restam dúvidas de que a assunção do sujeito de direito ocorreu 

não pelo reconhecimento ético do outro, como sempre apregoou a doutrina jurídica, 

mas, sim, em decorrência do reconhecimento do outro como portador da força de 

trabalho (da possibilidade de vender-se como mercadoria) e da mercadoria, expressa 

como valor de troca. Nesse sentido, o sujeito de direito, como mercadoria ou como 

portador de mercadorias para a realização do valor de troca, se constitu i no corolário 

da liberdade e da igualdade, valores jurídicos eminentemente modernos
276

. 

 O sujeito de direito – e, no campo da forma jurídica processual, os sujeitos 

processuais, autor e réu – que é portador da subjetividade jurídica realizará a forma 

mercadoria por meio dos contratos privados e também do contrato de trabalho, e, 

quando necessário, o fará por intermédio do Poder Judiciário, por meio do processo 

judicial, ao assumir a qualidade de parte processual, por meio da substituição de sua 

vontade particular pela vontade jurisdicional, operando-se, aqui, a característica 

processual da substitutividade da função jurisdicional
277

. 

Portanto, quando o sujeito de direito atinge a qualidade de parte processual , 

nada mais faz do que imperar, na prática, o que a história transformou há muito 

tempo: a substituição do exercício da força bruta ou a coação direta, inerentes aos 

modos de produção escravagista e feudal, pela vontade concreta da lei, expressa na 

sentença judicial, ao consumar o direito material subjetivo da parte  processual.  

Essa substituição da vontade particular pelos desígnios do Estado-juiz é 

explicada na teoria geral do processo de diversas maneiras, como, por exemplo, 

quando o sistema legal jurídico-processual proíbe a autotutela e, assim, ao fazê-lo, 

                                                                                                                                                         
interpelação é interpelação por meio do conceito, do direito, do sujeito”. EDELMAN, Bernard. O Direito 

captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do Direito. Coimbra: Centelha, 1976. p. 34.   
276

 Anota Marcio Naves em duas passagens: “Assim, Pachukanis pode afirmar que só no modo de produção 

capitalista é que os indivíduos adquirem o estatuto universal de sujeitos. A forma-sujeito de que se reveste o 

homem surge como a condição de existência da liberdade e da igualdade que se faz necessária para que se 

constitua uma esfera geral de trocas mercantis e, consequentemente, para que se constitua a figura do 

proprietário privado desses bens, objeto da circulação. [...] Ora, a força de trabalho só pode ser oferecida no 

mercado e, assim, penetrar na esfera da circulação, transfigurada em elemento jurídico, isto é, sob a forma do 

direito, por meio das categorias jurídicas – sujeito de direito, contrato, etc. –, enfim, sob a forma de uma 

subjetividade jurídica”. NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São 

Paulo: Boitempo, 2008. p. 65, 68 e 69. 
277

 Sobre a característica processual da substitutividade da função jurisdicional, cf. capítulo 4.4.   
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assume a qualidade de legitimar o Estado-juiz a substituir a vontade das partes 

processuais.  

Entretanto, mais do que proibir a autotutela, o que a forma jurídico-processual 

faz, ao eleger o sujeito de direito como parte processual, é consumar ampla, irrestrita 

e universalmente a forma mercadoria, não mais porque a norma não permite a 

autotutela, mas, sim, e tão só, por uma questão materialista. O capitalismo não é mais 

o momento na história no qual as relações sociais são pautadas na autotutela como 

motriz do próprio modo de produção. A autotutela não poderia ser o motor de 

propulsão do capitalismo porque o valor de troca das mercadorias na realizaç ão do 

valor requer um sujeito livre e igual.  

 

6.2 A SEPARAÇÃO DO DIREITO MATERIAL E DO DIREITO 

PROCESSUAL COMO ESPECIFICIDADE JURÍDICA DO 

CAPITALISMO 

 

Se existe uma separação entre direito material e direito processual no capitalismo, isso 

ocorre não porque forçosamente direito substantivo e direito processual sejam duas faces 

distintas do fenômeno jurídico. A separação moderna que se opera entre direito substantivo ou 

substancial e direito adjetivo ou processual tem muito mais relação com a instrumentalização 

científica dos saberes, certa razão cientificista do conhecimento jurídico que atua no seio da 

sociedade capitalista e de seu horizonte jurídico e, principalmente, devido à especificidade de 

formas jurídicas e institucionais que derivam das relações de produção capitalistas, tendo uma 

correspondência estrutural com a forma mercadoria.  

Como verificado linhas atrás, a forma jurídica só se efetivou largamente, 

universalizando-se, mormente quando a mercadoria passou a ter o seu valor de troca, isso 

transcorrido em conjunto e simultaneamente à especificidade da forma jurídico-processual, 

quando da autonomização do direito processual, dada com a finalidade de consumar os 

direitos subjetivos não espontaneamente realizados pelos sujeitos de direito.  

Da mesma maneira que o sujeito ativo portador de direitos requer o sujeito passivo que 

tem a obrigação jurídica como o contraponto imediato ao direito subjetivo
278

, o direito 
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 “A organização social que dispõe dos meios de coerção é a totalidade concreta à qual devemos chegar após 

termos concebido, puramente, a relação jurídica sob sua forma a mais pura e a mais simples. A obrigação 

enquanto resultado de um imperativo ou de um comando surge, em consequência, no estudo da forma 

jurídica, como um momento que concretiza e complica as coisas. Em sua forma mais abstrata e mais simples, 

a obrigação jurídica deve ser considerada como reflexa e correlata à pretensão jurídica subjetiva. Se 



142 

 

substantivo ou material que objetivamente ampara a pretensão jurídica subjetiva requer, para 

consumar-se, o aparelho coercitivo de Estado, por meio da forma jurídico-processual do 

direito de ação, da jurisdição e do processo. Em uma linha dogmática, “[...] o próprio conceito 

de direito processual está vinculado de forma inseparável a fenômeno verificado no plano do 

direito material, consistente na sua não realização espontânea”
279

. 

A forma política estatal e a forma jurídico-processual aparecem como um passo 

seguinte – cronologicamente posterior, mas no mesmo entorno histórico da valorização do 

valor – objetivando a conformação e a estabilização dos direitos substantivos, com a 

concreção de todas as formas da subjetividade jurídica do direito material, como, por 

exemplo, a “forma contrato”, a “forma igualdade”, a “forma liberdade”, a “forma dignidade 

humana” etc., bem como visando a consumar essas respectivas formas catalizadoras dos 

direitos subjetivos hauridos da equivalência à forma mercadoria, ao efetivar a pretensão 

jurídica veiculada pelo processo judicial.   

Por conseguinte, a forma jurídico-processual, ao separar-se estruturalmente da forma 

jurídica do direito substantivo ou material e dos direitos subjetivos não processuais – como 

ocorreu no século XIX –, torna-se forma portadora da capacidade de perpetuação da 

subjetividade jurídica, assegurando a circulação de mercadorias, a perpetuação do trabalho 

abstrato e a realização do mais-valor e, assim, em ultima ratio, a própria equivalência da 

forma jurídica à forma mercadoria.   

O direito substantivo, sem o suporte de sua pretensão estrutural de consumação 

abstrata e universal, ou seja, sem um correspondente instrumental técnico-científico 

“imparcial” – também abstrato e universal – que é a forma jurídico-processual, seria 

exatamente um não direito
280

, como o era quando a moral e a religião lhe sintomatizavam, 

                                                                                                                                                         
analisarmos a relação jurídica veremos, muito claramente, que a obrigação não pode esgotar o conteúdo 

lógico da forma jurídica. E mais, ela não é sequer um elemento autônomo desta forma jurídica. A obrigação 

surge sempre como reflexa e correlata a um direito subjetivo. A dívida, de uma das partes, não é outra coisa 

além daquilo que pertence à outra e lhe é garantido. O que é um direito para o credor é uma obrigação para o 

devedor. A categoria do direito só está logicamente acabada no momento em que inclui o titular e o portador 

do direito cujos direitos representam apenas as obrigações correspondentes de um terceiro para com ele”. 

PACHUKANIS, Evgeni. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 71. 
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 BEDAQUE, José dos Santos. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 5. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 11. 
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 Pela conceituação normativista entre direito substancial e direito processual, conforme anteriormente 

ressaltado neste trabalho, o direito processual tem a função de efetivar os direitos subjetivos quando efetiva a 

norma jurídica material não espontaneamente cumprida pelo sujeito de direito. Nesse sentido, Bedaque: “A 

partir dessas noções de direito substancial, é possível distingui-lo do direito processual. Enquanto aquele é 

constituído por um conjunto de normas destinadas a regular os conflitos de interesses, de natureza individual 

ou coletiva, determinando qual deve prevalecer, o direito processual é formado por regras cuja finalidade é 

garantir que norma substancial seja atuada, mesmo quando o destinatário não o faça espontaneamente”. 

BEDAQUE, José dos Santos. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 5. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 11. 
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criando a ideia até então muito vaga de “processo” e “tribunal”, conversores não do direito, 

mas diretamente dos mandos políticos, morais e religiosos, a serem definidos como talhes 

pré-jurídicos ou ajurídicos.  

Na Idade Média, não se apresentava o processo como processo jurídico e o tribunal 

como tribunal constitucional, sendo, destarte, a consumação de um pretenso “direito” um ato 

somente procedimental, sem garantias abstratas, que se bastava em si mesmo, nessa esteira, 

correspondendo propriamente à estruturação social, política e econômica do modo de 

produção feudal. 

A especificidade da forma jurídico-processual como um momento distinto de 

consumação do direito substantivo se deve, por óbvio, à necessidade universal de efetivações 

de pretensões jurídicas substanciais por meio de pretensões processuais de tutelas jurídicas, 

considerando-se a especificidade do direito objetivo material, que se impõe, assim, 

diferentemente ao direito processual.  

Lembra Pachukanis: “[...] a norma jurídica deve sua especificidade, que a distingue da 

massa de outras regras morais, estéticas, utilitárias, etc., precisamente ao fato de que ela 

pressupõe uma pessoa munida de direitos, fazendo valer, através deles, ativamente, suas 

pretensões”
281

.  

Em outras palavras, uma “pessoa munida de direitos” que faz valer “ativamente suas 

pretensões” reflete pontualmente as duas especificidades jurídicas derivadas da forma 

mercadoria, que reputo os únicos domínios jurídicos que são mais diretamente imbricados ao 

modo de produção capitalista. Esses domínios são a subjetividade jurídica, constitutiva do 

sujeito de direito e representada na forma jurídica do direito material subjetivo, e a forma 

jurídico-processual. Ambas as formas jurídicas somente podem existir em especificidade, 

estando apartadas tão só no momento posterior ao modo de produção feudal. Precisamente 

por esse motivo, não existia direito material separado do direito processual antes da 

modernidade, operada referida divisão apenas no século XIX, após a subsunção real do 

trabalho ao capital. 
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 PACHUKANIS, Evgeni. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. p. 72. 
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6.3 A ESPECIFICIDADE DA FORMA JURÍDICO -PROCESSUAL FRENTE 

AOS OUTROS DOMÍNIOS DO DIREITO NO MODO DE PRODUÇÃO 

CAPITALISTA 

 

O direito processual, entre todos os chamados ramos do direito, é o único da 

árvore jurídica que se particulariza efetivamente como forma jurídica de consumação 

da forma jurídica em geral (direito privado ou direitos materiais públicos  não 

processuais), diferindo-se do direito privado que “reflete mais diretamente as 

condições gerais de existência da forma jurídica enquanto tal”, do direito penal que 

“representa a esfera na qual a relação jurídica atinge a maior tensão”
282

 e do direito 

público não penal e não processual, o qual está adstrito aos estritos domínios das 

respectivas configurações da forma política estatal sem conformar-se, na essência, 

como forma de efetivação de direitos materiais subjetivos, não sendo, portanto,  em 

quantificação concreta, tão imprescindíveis à subjetividade jurídica quanto o é a 

forma jurídico-processual.  

O Estado propriamente aparece como um suporte imprescindível à 

subjetividade jurídica, mas a denominação, conceito e conteúdo que os domínios do 

direito público não penais e não processuais assumirão nos limites da forma política 

estatal conformam muito mais a aparelhagem jurídica dos tipos de Estado na atuação 

de direitos subjetivos públicos não penais e não processuais do que justificam, no 

mesmo quadrante quantificativo de efetivação dos direitos materiais privados pela 

forma jurídico-processual, a perpetuação da subjetividade jurídica.  

 O direito privado representa o lado da subjetividade jurídica que está 

direcionado, centrado, constituído, conformado para legitimar, lavrar, reproduzir as 

relações sociais e econômicas das trocas mercantis. Daí ter, no seu sistema normativo 

posto, a igualdade formal como o arcabouço de toda e qualquer interpretação. Daí 

também por que ter a propriedade privada como seu princípio mater e a forma 

jurídico-processual civil como a forma jurídico-processual par excellence
283

. 
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 Ao referir-se ao direito privado, à forma jurídica e ao direito penal, disserta Pachukanis: “Se o direito 

privado reflete mais diretamente as condições gerais de existência da forma jurídica enquanto tal, 

o direito penal representa a esfera na qual a relação jurídica atinge a maior tensão”. 
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econômica capitalista pode-se completar, inclusive para o pleito judicial do contrato ou na proteção estatal da 
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 O direito penal conforma-se como o domínio do direito responsável por 

diretamente reprimir qualquer conduta individual ou coletiva intitulada criminal que 

esteja em desacordo com o interesse social e coletivo normatizado, termômetro das 

próprias regras institucionais, morais e sociais ínsitas ao modo de produção 

capitalista, à sociedade da valorização do valor. Nesse sentido, já com esse espírito, 

surgiu no mercantilismo – e, posteriormente se impôs à Revolução Industrial, com 

maior rigor científico – sempre para domesticar a massa do operariado. Não se difere 

do direito civil no máximo resguardo da propriedade privada, apenas a relação que 

estabelece com o particular não é mais simplesmente da mesma igualdade formal 

coordenada, mas se infere, tal trato, da necessidade de o particular submeter-se ao 

aparelho de Estado, em uma igualdade formal de subordinação, em que o particular 

está em uma relação jurídica com o Estado nitidamente de inferioridade , resignado a 

toda a aparelhagem de coerção do Estado
284

. 

Os dois domínios jurídicos nasceram no modo de produção capitalista em 

conjunto com o sujeito de direito e a subjetividade jurídica. Entretanto, para validá -

los, foi necessário o estabelecimento da forma política estatal e, para consumá-los, a 

ascendência da forma jurídico-processual, com todas as suas particularidades e 

técnicas, pressupostos e competências
285

.   

Por outro lado, os domínios do direito público, como, por exemplo, o direito 

constitucional e o direito administrativo, são conformados pela relação entre a 

subjetividade jurídica e a forma política estatal. O direito administrativo, entre as 

suas funções, por exemplo, também atua o direito substancial por meio dos atos 

administrativos. Contudo, a efetivação do direito material, nesse domínio, não se 

impõe consoante o momento nuclear da subjetividade jurídica, do direito subjetivo, 

                                                                                                                                                         
propriedade”. MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. 2. ed. São 

Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 192. 
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cf. MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. 5. ed. Lisboa: Estampa, 2005. p. 157-158. Conforme 
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Poggio; FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Introdução ao direito penal: criminologia, princípios e 
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 Oskar von Bülow, em comparação dogmática, ao dizer que a especificidade normativa do direito 
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pressupostos processuais. Ao referir -se à ideia dos pressupostos processuais, alude: “Com a ideia 

desenvolvida ganhou-se um ponto de vista muito proveitoso para o domínio científico do direito 

processual civil, semelhante ao que já possuem o direito privado e o direito penal nas categorias 

correlatas de ‘requisitos constitutivos de uma relação jurídica privada’ e ‘delito -tipo’”. BÜLOW, 

Oskar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais . Campinas, SP: LZN, 2005. p. 9-

10. 
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como, do contrário, o é com a forma jurídico-processual. O direito administrativo 

significa muito mais a consumação da própria forma política estatal no atuar, exempli 

gratia, dos agentes públicos e dos serviços públicos, do que um consumador do 

direito subjetivo, da subjetividade jurídica, no mesmo nível imediato e quantificativo 

que o é a forma jurídico-processual. O direito administrativo imbrica-se a 

determinado tipo de Estado mediante suas técnicas jurídicas gestadas por sua teoria, 

que também, nos seus conceitos e aplicações, acompanha e acompanhou o progresso 

da valorização do valor.  

Se a forma jurídica, conforme sedimentou Mascaro, “[...] que resulta 

estruturalmente de relação social específica da circulação mercantil, passa a ser 

talhada, nos seus contornos, mediante técnicas normativas estatais”
286

, o direito 

administrativo é uma dessas principais técnicas . Nesse diapasão, o direito 

administrativo aparece como um aspecto da forma jurídica, aparentemente, não como 

outra forma jurídica. Está mais para uma técnica, um importante domínio do direito, 

constituído como expressão derradeira do atuar estatal, do que para outra espécie de 

forma jurídica.   

No que se refere ao âmbito do direito constitucional, mesmo este 

representando o ramo jurídico de hierarquia maior no conjunto das normas estatais , 

aquele que impõe as principais regras interpretativas de todo o ordenamento jurídico  

ou declara a “vontade política de um povo”
287

, é o direito privado que assume maior 

importância na sociabilidade capitalista, uma vez que detém “a primazia da 

reprodução do capital”
288

, o que, igualmente, reporta na preponderância da forma 

jurídico-processual civil na marcha da valorização do valor.  
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 Cf. a citação in totum: “No campo das técnicas – não das formas –, o direito e o Estado 

estabelecem as maiores pontes entre si. A forma jurídica, que resulta estruturalmente de relação 
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técnicas normativas estatais”. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: 

Boitempo, 2013. p. 43. 
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 Cf. BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: Para Uma Crítica do Constitucionalismo. 2. ed. São 

Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 14-18.   
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normas declaradas hierarquicamente mais altas, são o esteio de determinação jurídica da sociabilidade 

capitalista”. MASCARO, Alysson Leandro. Direito Capitalismo e Estado: Da leitura marxista do direito. In: 

KASHIURA JÚNIOR, Celso Naoto; AKAMINE JÚNIOR, Oswaldo; MELO, Tarso de (Orgs.). Para a 

crítica do direito: reflexões sobre teorias e práticas jurídicas. São Paulo. Outras Expressões; Editorial Dobra, 

2015. p. 56. 
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Seja na consumação do aparelho penal repressivo de Estado ou na validação e 

efetivação do contrato de trabalho não cumprido ou na garantia do direito de 

propriedade e dos contratos privados, ou, ainda, seja na imposição do direito público 

não processual, a forma jurídico-processual configura-se no domínio do direito, 

intermediada pela forma política estatal, que tem a finalidade, na sociabilidade 

capitalista, isto é, no processo de reprodução da força produtiva, de processualmente 

substituir a vontade dos sujeitos de direito, quando não efetivada espontaneamente a 

troca subjetiva de equivalentes,  

A substituição da “vontade” dos sujeitos de direito pela decisão imposta na 

trama jurídico-processual revela um dos lados da subjetividade jurídica que é 

operacionalizado processualmente. Doutro modo, uma instrumentalização processual 

no momento pré-capitalista não existia, sendo preenchida anteriormente por outras 

relações sociais. Por exemplo, no modo econômico da reprodução social feudal, em 

vez de a trama processual judicial atuar, uma vontade não realizada era coagida pelas 

próprias relações sociais de dominação da terra, inseridas no contexto do modo de 

produção da época, quando o poder direto de dominação do senhor feudal imprimia 

diretamente à vontade, ao servo, se esta espontaneamente não seguisse o prumo da 

materialidade da ordem produtiva feudal.  

Aludido aspecto da história materialista da forma jurídico-processual reflete 

muito de sua relação contemporânea com todos os demais domínios do direito 

estatal.  

 

6.4 O “JUIZ MODERNO” NO NEXO COM A FORMA JU RÍDICO-

PROCESSUAL 

 

 As relações sociais instauradas no modo de produção feudal, entre nobres e 

plebeus, senhores feudais e servos e o clero, já poderiam apontar para direção alusiva 

à figura do julgador nesse período histórico, muito dizendo sobre esse momento da 

história. O desencadear do feudalismo, no final da Idade Média, veio a demonstrar 

que o julgador se confundia com a pessoa do soberano. No medievo, na mesma 

pessoa estavam as atividades de legislar e de julgar, não havendo a 

singularidade/tecnicidade que a modernidade veio a atribuir à figura do julgador:  
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Mesmo se deixarmos de lado as culturas dos povos primitivos – onde só com grande 

dificuldade se consegue extrair o direito dentre a massa dos fenômenos sociais de 

caráter normativo percebe-se que as formas jurídicas são extremamente pouco 

desenvolvidas, mesmo na Europa medieval. [...]. A norma geral não se distingue de 

sua aplicação concreta. A atividade do juiz e a atividade do legislador, em 

consequência, confundem-se
289

. 

 

Essa particularidade moderna – capaz de separar a atividade de julgar da 

atividade de legislar – importou no momento no qual, tendo em vista o caráter 

abstrato do trabalho e o valor de troca da mercadoria, o atuar do juiz não mais 

comportaria a indiscriminada e indiscreta pessoalização na resolução das 

controvérsias que, ao não se especializar a atividade do julgador, misturava-se, em 

sua essencialidade, as características do modo de produção feudal, conformando -se, 

desta feita, por um comando político, institucional e social de mandos e ordens 

diretas e, tendo vista a falta de competências normativas fixadas, pela confusão de 

pessoas e atribuições. 

Do contrário, no modo de produção capitalista, quando a atividade de julgar se 

viu separada da atividade de legislar, o juiz passou a aparecer, em um primeiro 

momento, como concretizador literal da subjetividade jurídica normatizada pelo 

Estado. Nesse momento primígeno da independência e especialização do magistrado, 

sem nem mesmo este ter espaços para interpretações jurídicas, não lhe assistiam 

ainda margens normativas e constitucionais para fugir da até então incompleta 

autonomização da forma jurídico-processual
290

. 

Antes desse período da modernidade, de maior independência do julgador, não 

só as atividades de legislar e julgar se confundiam. Mesmo o poder soberano 

confundia-se com a atividade de julgar. Antes do pleno desenvolvimento do 

capitalismo, no momento absolutista, a historiografia demonstra que em 

determinados locais o processo se desenrolava perante a Cúria Régia, que era 

presidida pelo rei
291

. Assim, o soberano, na qualidade de detentor de todos os 
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poderes, encampava também o que na contemporaneidade veio a ser a função do juiz. 

Portanto, no mercantilismo, em verdade, ainda confundiam-se na mesma pessoa 

julgar, administrar e legislar.  

Doravante, certo é ainda que, além da função suprema do soberano de julgar, 

igualmente a nobreza e o clero podiam, nas localidades das comunidades, escolher 

um terceiro a quem caberia o desempenho de julgar: 

 

Tendo em vista a desigualdade social e as condições peculiares da vida em 

comunidade, cada qual possuía o seu foro, o seu juiz especial: eram as honras 

concedidas aos nobres de terra, era o direito próprio do clero, eram as concessões 

desfrutadas pelos pequenos proprietários das vilas. Assim, diante dessa divisão de 

regimes jurídicos, o procedimento das causas também era diversificado, 

desenrolando-se de um modo perante a Cúria Régia e seguindo outra forma diante 

dos tribunais municipais
292

.  

 

Não bastou o surgimento da modernidade para que o julgador fosse 

automaticamente afastado dos interesses dos grupos ou classes sociais. Não o foi 

nem no plano normativo abstrato. A parcialidade institucionalizada do julgador, no 

início da modernidade, demonstrava, rigorosamente, que o modo de produção 

capitalista, no seu nascedouro, não foi capaz de estabelecer uma completa 

equivalência da forma mercadoria à forma jurídica e, por consequência, apontar para 

uma forma jurídico-processual em que a figura do juiz fosse, pelo menos no campo 

normativo abstrato, imparcial.  

Os séculos XV, XVI e XVII ainda são marcados pelo absolutismo, o que torna 

incompleta a forma política estatal e a forma jurídico-processual, com o juiz, em 

essência, sendo franqueado na função de “agente político arbitrário e implacável” : 

 

No ambiente de lutas que caracterizou grande parte da Europa do século dezessete, 

governantes absolutos utilizaram os serviços dos juízes para objetivos que, muitas 

vezes, nada tinham a ver com a solução de conflitos jurídicos e que colocavam o juiz 

na situação de agente político arbitrário e implacável. Em tal circunstância, a escolha 

dos juízes era feita diretamente por quem detinha o comando político, o que deixa 

evidente que eles decidiam e praticavam outros atos, não decisórios, os juízes 

estavam obrigados a manter fidelidade, antes de tudo, aos interesses de quem os 

tinha escolhido
293

. 
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Essa confusão entre soberano e julgador foi totalmente afastada na Idade 

Contemporânea, após a Revolução Francesa, quando o julgador começou a exercer a 

sua função mais próxima de interesses que passaram a ser conceituados e defendidos 

como públicos. Nesse momento da história, apareceu a figura do magistrado, agente 

público, representante do Estado-juiz, com maior independência em relação às 

épocas passadas, apesar de não haver ainda um real desenvolvimento científico do 

direito processual, na ausência, portanto, da completa forma jurídico -processual: 

 

O papel do juiz tinha se alterado radicalmente. A função judiciária tinha sido 

despersonalizada e atribuída a um juiz concebido como homo burocraticus, que agia, 

assim, segundo a lógica burocrática e cuja atividade era previsível, fungível, e 

controlável. A iurisdictio era agora considerada como pars summi imperii. O juiz 

perdia a função de simples controlador e tutor do ordo iudiciarius e assumia a 

direção de um processo ancorado no ius iurisdictionis e com caráter decididamente 

publicístico
294

.  

 

A figura do juiz moderno, na Idade Contemporânea, diz muito sobre a realização da 

forma jurídica e da forma política estatal, quando foi pelo abandono do exercício do poder do 

rei, das formas sociais pré-capitalistas de dominação, em que os senhores feudais 

estabeleciam as regras, submetendo-se unicamente à auctoritas real
295

, que o processo, na 

figura imparcial do juiz, passou a consumar a igualdade jurídica burguesa, na sua equivalência 

à forma mercadoria.  

 Nos códigos de processo civil e penal e em muitas constituições modernas, a 

proclamada independência e imparcialidade do juiz, como princípios jurídico -

processuais, representa, no nível da forma jurídico-processual, a neutralidade 

requerida pelas formas jurídicas em sua incondicional equivalência à forma 

mercadoria.  

 Isso tudo se deu, em um primeiro momento, quando o juiz se tornou uma 

figura pública, com a função de ser um mero aplicador da lei, ou seja, responsável 

“imparcial” por dizer o direito ou a consumá-lo, na prática, por meio de atos 

jurídicos de coação, ocasião esta, então, em que, na teoria do processo e para o 
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completo exercício da jurisdição, se aperfeiçoou a separação entre o processo de 

conhecimento e o processo de execução
296

.  

 

6.5 O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO, A AMPLA 

DEFESA E A FORMA MERCADORIA  

 

O direito processual gozou de um relativo desenvolvimento com a passagem histórica 

do modo de produção feudal ao modo de produção capitalista. Entretanto, atingiu a sua 

cientificidade somente após a Revolução Industrial.  

Os institutos do direito processual, conhecidos como a ação, a defesa, a jurisdição e o 

processo, são teorizados e validados por certa equivalência à forma mercadoria. É quando o 

direito precisamente surge como equivalência à forma mercadoria que o processo 

jurisdicional se torna amplamente teorizado, em um movimento de estudos e práticas 

judiciárias que são evolutivas, na esteira das modificações das relações de produção e das 

forças produtivas no interior do modo de produção capitalista. 

Como expressão histórica, relacionados ao modo de produção econômica, o estudo e 

as técnicas do direito processual sofrem inúmeras modificações, em constante 

aperfeiçoamento. Pode-se constatar que o movimento que vai da falta de cientificidade de 

uma dada prática jurídica do processo medieval (Escola Sincretista) para a elevação dos 

instrumentos processuais às categorias jurídicas minuciosamente definidas – o direito de ação 

e defesa, o estudo da jurisdição e do processo (Escola Autonomista) – até culminar no quarto 

e quinto movimento teórico processual – os princípios da instrumentalidade e da efetividade 

do processo, bem como as novas técnicas contemporâneas de composição dos “conflitos” e de 

“realização” do direito, tais quais: a arbitragem, os juizados especiais e o direito sumular 

(Escola Instrumentalista e atual estágio da ciência do direito processual)
297

 –, demonstra a 

historicidade do direito processual como fenômeno jurídico ligado umbilicalmente às bases 

                                                 
296

 “Não há necessidade, realmente, de grande esforço dialético  para demonstrar que a separação 

radical entre processo de conhecimento e processo de execução corresponde a uma manifestação 

moderna, fruto das concepções liberais dos séculos XVIII e XIX, desta mesma ideia de atividade 

jurisdicional como simples ius dicere, muito próximo da atividade arbitral, em que o magistrado 

se vê despojado de seus poderes de império, reduzido, como desejava o pensamento 

individualista e liberal da Revolução Francesa, a simples funcionário público, servil aplicador da 

lei, a quem se negava, até mesmo, a faculdade de interpretá-la”. SILVA, Ovídio Baptista da. A ação 

de imissão de posse (no direito brasileiro atual). São Paulo: Saraiva, 1981. p. 6. 
297

 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

2003. V. 1. p. 254-257. 



152 

 

econômicas de apropriação da natureza pelo homem e, com estas, as formas de aparição e 

conformação do Estado moderno e contemporâneo
298

. 

O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa se apresentam já em um 

momento em que as formas sociais não podem mais aparecer como expressão direta do poder, 

sem que sejam franqueadas oportunidades de defesa ao réu e ao acusado em geral.
299

 Por isso, 

o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa configuram-se em expressões 

acabadas da forma jurídico-processual no modo de produção capitalista – precisamente nesse 

modo de apropriação da natureza no qual as relações materiais contam com a intermediação 

estrutural do direito. Não é por outro motivo que o devido processo legal – princípio do 

direito processual inserto exatamente na modernidade – implica a trilogia da defesa da vida, 

liberdade e propriedade
300

. Eis a terna tutela acobertada pelo princípio do devido processo 

legal, só concebível na sociedade das mercadorias.  

Devido processo legal, contraditório e a ampla defesa não são tipos de princípios 

processuais – assim como a maioria dos temas principiológicos do direito – que possuem uma 

história autoexplicativa, conceituadora e conformadora de per si. Quando esses princípios 

surgiram, não foram criados, definidos e delimitados conforme compreendidos na 

modernidade jurídica. Por exemplo, foi o modo de produção capitalista que, ao equivaler a 

forma jurídica à forma mercadoria, instrumentalizou o juiz imparcial, o direito de produzir 

provas e deduzir defesas escritas e orais perante o juiz, a igualdade das partes no processo e o 

direito de conhecimento de todos os atos processuais (princípio da publicidade) como 

conteúdo do devido processo legal
301

. 
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 Para uma leitura crítica da última fase histórica do direito processual civil no capitalismo, cf. MASCARO, 

Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 

191-216. 
299

  Neste sentido, do caráter capitalista do direito processual, é curioso anotar, igualmente, do caráter capitalista 

dos Estados socialistas, a exemplo da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. A previsão legal 

na URSS do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da economia e celeridade processual, 

para a proteção de qualquer direito subjetivo lesionado, confirma o capitalismo de Estado vigente na URSS e 

este, por seu turno, em via reversa, confirma a existência da forma jurídico-processual neste país. Cf. MAIA, 

Fernando Joaquim Ferreira. Sistema recursal na República Socialista Federativa Soviética da Rússia à luz de 

seu Código de Processo Civil de 1923: uma visão histórico-descritiva. Curitiba: Juruá, 2003. p. 81-92.  
300

 Memora Nelson Nery: “Genericamente, o princípio do due process of law caracteriza-se pelo trinômio vida-

liberdade-propriedade, vale dizer, tem-se o direito de tutela àqueles bens da vida em seu sentido mais amplo 

e genérico. Tudo o que disser respeito à tutela da vida, liberdade ou propriedade está sob a proteção da due 

process clause”. NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 6. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 34. 
301

 Alguns dos sentidos do devido processo legal e do contraditório são trazidos por Nelson Nery: “No direito 

processual americano, a cláusula (procedural due process) significa o dever de propiciar-se ao litigante: a) 

comunicação adequada sobre a recomendação ou base da ação governamental; b) um juiz imparcial; c) a 

oportunidade de deduzir defesa oral perante o juiz; d) a oportunidade de apresentar provas ao juiz; e) a 

chance de reperguntar às testemunhas e de contrariar provas que forem utilizadas contra o litigante; f) o 

direito de ter um defensor no processo perante o juiz ou tribunal; g) uma decisão fundamentada, com base no 
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O estudo do direito que compreende o devido processo legal como princípio 

processual nascido da Carta Magna de 1215, de João Sem-Terra, considera a história como 

ciência desvinculada da totalidade social estruturada e, dessa maneira, é tendencioso a pensar 

sempre a história do objeto perquirido e não o objeto inserido na história, sem, assim, 

problematizar sobre a relação entre o direito e o modo de produção
302

.  

A Magna Carta de 1215, como deveria ser qualquer documento enquadrado na época 

feudal, não tinha o condão de ensejar a consumação de direitos por meio de um órgão 

terceiro, imparcial, até porque não existia a forma direito, não havendo a realização da 

mercadoria como valor de troca. As relações sociais, ainda feudais, impossibilitavam que o 

devido processo legal fosse uma regra universal e abstrata. A Magna Carta era um 

instrumento datado, muito particularizado e individualizado, ligado a um determinado 

episódio da história das relações sociais feudais. Tratava-se de um instrumento de garantia 

dos nobres contra a intervenção da coroa inglesa. Se um isolado documento trazia o possível 

conteúdo de um devido processo legal
303

, isso não quer necessariamente significar que esse 

conceito esteja dado tal qual forma jurídico-processual apta a garantir, universal e 

abstratamente, a paridade dialética no processo, a instituição de um juiz impessoal 

                                                                                                                                                         
que consta dos autos” e “O princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em 

manifestação do princípio do estado de direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e o direito 

de ação [...]. Por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de dar conhecimento da existência 

da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos 

que lhe sejam desfavoráveis”. NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição 

Federal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 39, 130 e 131.   
302

 Essa forma de ligar diretamente um princípio moderno e contemporâneo do direito processual a um fato 

histórico sem problematizar as enormes diferenças estruturais das distintas épocas históricas é seguida 

indistintamente por nossa tradição jurídica. Por exemplo, dessa maneira procede Fábio Konder Comparato, 

ao comentar sobre a Magna Carta de 1215: “A cláusula 39, geralmente apontada como o coração da Magna 

Carta, desvincula da pessoa do monarca tanto a lei quanto a jurisdição. Os homens livres devem ser julgados 

pelos seus pares e de acordo com a lei da terra. Eis aí, já em sua essência, o princípio do devido processo 

jurídico (due processo of law), expresso na 14ª Emenda à Constituição norma americana e adotado na 

Constituição Federal brasileira de 1988 [...]”. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos 

direitos humanos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 94. Lembra também essa tradição do pensamento 

jurídico Nelson Nery Júnior: “Embora a Magna Charta fosse instrumento de acentuado e deliberado 

reacionarismo, criada como uma espécie de garantia dos nobres contra os abusos da coroa inglesa, continha 

exemplos de institutos originais e eficazes do ponto de vista jurídico, que até hoje têm provocado a 

admiração dos estudiosos da história do direito e da historiografia do direito constitucional”. NERY 

JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 6. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000. p. 32.  
303

 É a cláusula 39 da Magna Carta de 1215 que traz o conteúdo isolado e particularizado do que, 

modernamente, com a realização da forma mercadoria, viria a ser, substancial e processualmente, aí sim, o 

devido processo legal. De acordo com a Magna Carta de 1215: “39. Nenhum homem livre será detido ou 

preso, nem privado de seus bens (disseisiatur), banido (utlagetur) ou exilado ou, de algum modo, prejudicado 

(destruatur), nem agiremos ou mandaremos agir contra ele, senão mediante um juízo legal de seus pares ou 

segundo a lei da terra (nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terre)”. COMPARATO, Fábio 

Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 97.  
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representante do Estado e todos os demais instrumentos processuais da ampla defesa e do 

contraditório que, mesmo definem o conceito jurídico de devido processo legal
304

.   

A Magna Carta, de João Sem-Terra, de 1215, ao trazer, entre outras concessões, o 

conteúdo isolado do devido processo legal, nada mais significou que um documento muito 

singular, produzido ainda no seio do modo de produção feudal, com toda a particularidade de 

se referir às benesses concedidas por um suserano maior, o rei João Sem-Terra, aos barões, 

que estavam em campanha armada contra a coroa e que se viram fortalecidos após sofrerem 

diversas exações fiscais patrocinadas por esta 
305

.  

Nesse contexto, o que fez João Sem-Terra foi livrar-se das hostilidades bélicas dos 

barões assinando a Magna Carta
306

. O referido documento magno, portanto, não tem 

absolutamente nenhuma relação com a forma jurídico-processual do devido processo legal, 

que se realizou, universal e abstratamente, apenas com o desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção. 

No modo de produção daquele período, a Magna Carta representou um documento 

muito isolado e que não contemplava a realidade das forças reinantes no mundo até aquele 

momento.  

A forma jurídico-processual do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa espelha a necessidade imponderável de todo um determinado modo de produção 

reproduzir, no processo judicial, a mesma igualdade jurídica que se constituiu como condição 

estrutural para que ocorresse a alienação do trabalho humano como mercadoria, na extração 

da mais-valia. Notadamente foi por esse motivo que os referidos princípios do direito 

processual não surgiram no pré-capitalismo. 
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 Ora, se o devido processo legal deve ser entendido como o direito de deduzir provas, apresentar defesas, ter 

acesso a todos os atos processuais, ser julgado por um juiz imparcial e vinculado a um poder também 

abstratamente impessoal, que é o Estado, não há por que entender a referência da Magna Carta como o 

momento no qual nasceu esse princípio processual.  
305

 As exações fiscais de João Sem-Terra podem ser entendidas como o início de fortalecimento das 

reivindicações dos barões que culminou na Magna Carta: “Tais eventos levaram o rei da Inglaterra a 

aumentar as exações fiscais contra os barões, para o financiamento de suas campanhas bélicas. Diante dessa 

pressão tributária, a nobreza passou a exigir periodicamente, como condição para o pagamento de impostos, o 

reconhecimento formal de direitos”. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos 

humanos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 85.  
306

 “Dois anos depois, tendo de enfrentar a revolta armada dos barões, que chegaram a ocupar Londres, o rei foi 

obrigado a assinar a Magna Carta, como condição para a cessação de hostilidades”. COMPARATO, Fábio 

Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 86.  
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6.6 DIREITO PROCESSUAL E IDEOLOGIA  

 

Expressar que o sujeito processual – integrante da lide, seja o juiz, o autor ou o réu –, 

no exercício de seu mister ou interesse processual, é o sujeito desprovido de sua condição de 

classe
307

, de suas particularidades, opções de mundo, constituição psíquica, estando 

simplesmente estandardizado na condição processual em que se encontra, constitui-se em uma 

opção interpretativa excessivamente idealista, desprendida da materialidade das coisas e 

mesmo da possibilidade de encetar uma teoria da ideologia para o direito processual.
308

 

A análise do direito processual como consumador do direito material subjetivo 

também permite verificar que seus paradigmas estão irmanados ao modelo jurídico traçado na 

modernidade, o qual compreenderá a subjetividade do sujeito do período histórico presente e 

a ideologia conformadora dessa subjetividade, expressando essa realidade. Em outras 

palavras, a realidade do direito processual, de seus procedimentos e atos processuais, sejam 

estes legais ou aqueles impostos pela prática jurídica, reflete a própria ideologia jurídica 

moderna, como retrato dessa mesma realidade
309

. Mas não só a prática do direito processual é 

ideológica na relação dos homens com as suas condições reais de existência
310

: nas próprias 

teorias do direito processual, muitos de seus fundamentos jurídicos aparecem como 
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 Cf. Althusser, ao apontar a condição da classe social como fundamento da representação imaginária dos 

homens: “[...] vejamos o que se passa com os indivíduos que vivem na ideologia, isto é, numa representação 

do mundo determinada (religiosa, moral etc) cuja deformação imaginária depende de sua relação imaginária 

com suas condições de existência, ou seja, em última instância das relações de produção e de classe [...]”. 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: Nota sobre o Aparelho Ideológico de Estado. 10. ed. 

Rio de Janeiro: Graal, 1985. p. 89. Ou, conforme expõe Mascaro: “Múltiplos, os aparelhos ideológicos de 

Estado se unificam pela ideologia da classe dominante”. MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 

São Paulo: Atlas, 2010. p. 566. 
308

 É interessante anotar que o tema da ideologia no direito processual, independentemente de por qual viés 

filosófico retratado, foi muito pouco estudado pela processualística. Mais curioso ainda é apontar que duas 

obras de importantes e renomados processualistas, trazem ideologia no próprio nome do título do livro, 

porém não tratam propriamente da ideologia. Para verificar essa falta cf. SILVA, Ovídio A. Baptista da. 

Processo Civil e Ideologia. O paradigma racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2006 e 

CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologia e sociedade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008.  
309

 Sobre a ideologia jurídica na relação com o real na sociedade capitalista, disserta Mascaro: “O arcabouço do 

pensamento dos indivíduos não é apenas um desvio ou uma dissimulação em relação ao real, mas a própria 

necessidade real estabelecida no pensamento. O direito é um exemplo perfeito de tal manifestação da 

ideologia. Nas sociedades capitalistas, cuja exploração do trabalho se faz por meio não da força bruta, mas do 

contrato de trabalho, o trabalhador e o capitalista são juridicamente equiparados. O direito os trata como 

iguais. Assim sendo, a ideologia jurídica não é uma distorção do real. Ela não faz outra coisa que não 

anunciar a realidade da impessoalidade das pessoas e sua igualdade formal”. MASCARO, Alysson Leandro. 

Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010. p. 566-567. 
310

 Sobre o nexo da ideologia com as condições reais de existência, cf. Althusser: “[...] não são as condições reais 

de existência, seu mundo real que os ‘homens’ ‘se representam’ na ideologia, o que é nelas representado é, 

antes de mais nada sua relação com as suas condições reais de existência. É esta relação que está no centro de 

toda representação ideológica, e portanto imaginária do mundo real. É nesta relação que está a causa que 

deve dar conta da deformação imaginária da representação ideológica do mundo real”. ALTHUSSER, Louis. 

Aparelhos Ideológicos de Estado: Nota sobre o Aparelho Ideológico de Estado. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 

1985. p. 87. 



156 

 

representação ideológica, para citar Althusser, “[...] de uma ideologia do que parece ‘fundar’ 

esta concepção desde o nascimento das ciências, a saber o que os cientistas se representam 

como ‘ideias’, verdadeiras ou falsas, em sua ideologia espontânea”
311

. Assim, para as ditas 

ciências humanas – e o direito se incluiria nessa classificação, para quem a defende –, o que é 

científico também funda uma representação imaginária do mundo real
312

.  

Mais intensamente sentido como um equivalente à forma mercadoria, o direito cumpre 

a sua função ideológica, uma vez que expressa uma sobredeterminação social imbuída de 

manutenir o modo de produção capitalista
313

. Ao ler Pachukanis, Márcio Naves ressalta sua 

compreensão da existência material da ideologia jurídica como uma objetivação da circulação 

de mercadorias: 

 

Pachukanis, na verdade, elabora e põe no centro de toda a sua análise do direito, 

como vimos, o conceito de forma sujeito, que vai lhe permitir demonstrar a 

objetividade do fenômeno jurídico: as trocas mercantis, mas, particularmente, e 

especialmente, a troca da força de trabalho por salário, exigem, como uma condição 

necessária, inescapável, a emergência da subjetividade jurídica, que opera por meio 

de um conjunto de representações imaginárias que transformam uma operação do 

capital no momento da realização dos direitos do homem – a liberdade, a igualdade, 

a propriedade. A ideologia jurídica, assim, para Pachukanis, tem uma existência 

material, ela está inscrita na esfera objetiva da circulação, é um componente 

essencial do processo do capital e remete, em última instância, ao domínio da 

valorização do valor, à exploração da força de trabalho. Não há aqui qualquer 

concepção da ideologia como mistificação, como engano, ou como uma falsa ideia, 

mas como distorção necessária das relações de produção capitalistas, que produzem 

o efeito de alusão/ilusão, reconhecimento/desconhecimento do real
314

. 

 

Para o direito processual e as práticas judiciárias, concebidos tanto no 

dispositivo legal quanto em resoluções dos tribunais ou mesmo em regras 

estabelecidas arbitrariamente pelos juízes e aceitas e aplaudidas pelas partes, impera 
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 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: Nota sobre o Aparelho Ideológico de Estado. 10. ed. 

Rio de Janeiro: Graal, 1985. p. 89.   
312

 Ao ler Althusser, Mascaro, entretanto, lembra: “Assim sendo, ao contrário de uma certa visão 

tradicionalmente arraigada, a ideologia não é apenas uma distorção imaginária da realidade feita pelos 

indivíduos, mas é também a própria estrutura necessária de pensamento da realidade. Ela se impõe não só 

pelo que distorce do real, mas também pelo que afirma da realidade”. MASCARO, Alysson Leandro. 

Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010. p. 559-560. 
313

 Celso Kashiura igualmente faz a leitura da relação entre ideologia e circulação de mercadoria: “A ideologia 

burguesa se constitui precisamente ao tomar partido da circulação mercantil, isto é, ao naturalizar a troca de 

mercadorias como espaço universal de centro entre sujeitos iguais e livres. Essa ideologia, engendrada pelo 

próprio movimento da circulação generalizada, apresenta-se antes de tudo como o ‘ponto de vista’ do 

indivíduo investido pela personalidade jurídica, o ‘ponto de vista’ do sujeito de direito. A ideologia burguesa, 

que integra a própria materialidade da circulação mercantil, apresenta-se sobretudo como concepção jurídica 

de mundo”. KASHIURA JÚNIOR, Celso Naoto. Sujeito de Direito e Capitalismo. São Paulo: Outras 

Expressões; Dobra Universitária, 2014. p. 218. 
314

 NAVES, Márcio Bilharinho. Observações sobre “O discreto charme do direito burguês: uma nota sobre 

Pachukanis”. In: NAVES, Márcio Bilharinho (Org.). O discreto charme do direito burguês: ensaios sobre 

Pachukanis. Campinas, SP: Unicamp, 2009. p. 99-100. 



157 

 

o real da ideologia, seu fluxo consciencial introjetado antes pelo inconsciente. As 

práticas processuais e os regulamentos procedimentais vinculados em resoluções dos 

tribunais fazem já parte do aparelho ideológico, como subjetividade jurídica em 

trânsito processual. No direito processual isso se afigura muito claro.  

Nesse diapasão, quando convertida para a prática, a ideologia corresponderia, 

às práticas institucionais do Estado e jurídico-processuais dos códigos e dos 

tribunais. Ensina Edelman:  

 

Que estas relações de produção sejam tornadas juridicamente eficazes pela categoria 

primeira do sujeito de direito, revela bem a ligação imaginária dos indivíduos nas 

relações de produção; e a prática jurídica remete para a ideologia a sua própria 

prática; a do Código Civil, a o Código Penal, a dos Tribunais
315

. 

 

Em geral, sobre a ideologia, a justificar essas práticas processuais referidas, pela 

atuação dos sujeitos de direito, imprescindível citar Althusser: 

 

O indivíduo em questão se conduz de tal ou qual maneira, adota tal ou qual 

comportamento prático, e, o que é mais, participa de certas práticas regulamentadas 

que são as do aparelho ideológico do qual ‘dependem’ as ideias que ele livremente 

escolheu com plena consciência, enquanto sujeito. [...] Se ele crê no Dever, ele terá 

comportamentos correspondentes, inscritos nas práticas rituais, segundo os bons 

costumes. Se ele crê na Justiça, ele se submeterá sem discussão às regras do Direito, 

e poderá mesmo protestar quando elas são violadas, assinar petições, tomar parte em 

manifestações etc.
316

 

 

Ademais, para a defesa de uma teoria materialista do direito processual ou mais 

especialmente de uma sociologia materialista deste, deve-se considerar que as práticas 

ideológicas dos sujeitos processuais e de todos que operam com o direito estão inseridas nas 

práticas judiciárias regulamentadas ou costumeiras, na realidade do fórum, na postura do juiz 

e das partes em uma audiência, em toda a simbologia e gestos corporais, expressões 

ideológicas de uma igualdade jurídica, que cercam a concretude do processo judicial, na 

forma de um aparelho ideológico. Novamente, Althusser: 

 

Esta ideologia fala de atos: nós falaremos de atos inscritos em práticas. E 

observaremos que estas práticas são reguladas por rituais nos quais estas práticas se 

inscrevem, no seio da existência material de um aparelho ideológico, mesmo que 

numa pequena parte deste aparelho: uma pequena massa numa pequena igreja, um 

enterro, um pequeno jogo num clube esportivo, um dia de aulas numa escola, uma 

                                                 
315

 EDELMAN, Bernard. O Direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do Direito. 

Coimbra: Centelha, 1976. p. 34.   
316

 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: Nota sobre o Aparelho Ideológico de Estado. 10. ed. 

Rio de Janeiro: Graal, 1985. p. 90.   
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reunião ou um meeting de um partido político, etc. [...] Diremos portanto, 

considerando um sujeito (tal indivíduo), que a existência das ideias de sua crença é 

material, pois suas ideias são seus atos materiais inseridos em práticas materiais, 

reguladas por rituais materiais, eles mesmos definidos pelo aparelho ideológico 

material de onde provêm as ideias do dito sujeito
317

.  

 

Incontestável que a ideologia jurídica do direito processual se apresente em “práticas 

matérias reguladas por rituais materiais”. “A duplicidade de toda a ideologia, mais 

precisamente aqui, da ideologia jurídica, não se apresenta como simples ‘consciência’, ela se 

apresenta em uma prática, que a faz funcionar e a reproduz”
318

. Por isto, a forma jurídico-

processual, quando se declara como uma prática, é uma ideologia que “faz funcionar e 

reproduzir” a ideologia jurídica do direito substancial e, ambas as ideologias jurídicas 

reproduzem a ideologia jurídica ínsita na subjetividade jurídica e nas relações de produção, 

sendo que a forma jurídico-processual, em sua prática, representa mesmo o aparelho 

ideológico de Estado, avocado a garantir a propriedade privada por meio da coação 

judicial/processual.  

Em outras palavras, Nicole-Edith Thévenin: 

 

De um lado, a logorréia professoral, de outro, a ‘defesa de interesses’ dos advogados 

e dos magistrados. Pois o direito tem uma prática de sua ideologia. Uma prática que 

é ao mesmo tempo uma técnica de sua prática: organização da regulamentação da 

liberdade [...] em nome da propriedade privada, e é em nome dessa propriedade 

privada que o direito é chamada a organizar, e, portanto, ao mesmo tempo coagir
319

. 

 

No plano da política jurídica, a ideologia do direito processual está representada na 

legislação do direito processual que caminha sempre na direção da constante e ininterrupta 

valorização do valor. Nesse sentido, só para citar um exemplo contemporâneo brasileiro, 

todas as reformas legislativas processuais ou diretamente ligadas ao direito processual 

promovidas na onda do neoliberalismo, nas últimas décadas do século XX e primeiras 

décadas do século XXI, são expressões reais do imaginário dos sujeitos legiferantes na 

reprodução das condições materiais de existência. Lei de arbitragem, lei dos juizados 

especiais, normatização das súmulas vinculantes, criação do Conselho Nacional de Justiça e 
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outras mais reformas legislativas no campo do direito processual ou relacionadas a este 

aludem à formatação de um aparelho ideológico nesse domínio do direito
320

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320

 Para a crítica das reportadas reformas legislativas do direito processual, cf. MASCARO, Alysson Leandro. 

Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 191-216.  



160 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A história social demonstrou a insuficiência do elemento jurídico em diversos 

momentos. Forma embrionária do direito ou mesmo um não direito, fato é que as idades pré-

capitalistas não conheceram o direito como elemento determinante das formações sociais, das 

relações humanas ou do modo de apropriação da natureza pelo homem, conforme ocorreu no 

momento capitalista da história. Em sociedades pré-capitalistas, não havia o apontamento de 

uma característica dominante para o direito, que apareceu somente nas sociedades modernas 

capitalistas. Portanto, na modernidade, o direito passa a ser essencial, pois estruturalmente 

ligado ao modo de produção. Também foi na modernidade que mais claramente o direito 

atingiu a autonomia perante as demais formas sociais. Talvez, uma maneira de perceber o 

porquê de o direito ser essencialmente capitalista é anotar que, nas sociedades pré-capitalistas, 

ele não havia surgido como um elemento social inevitável das relações humanas. Não é por 

outra razão que a Grécia Antiga não conheceu o desenvolvimento de uma ciência do direito. 

Roma, com a circulação primária da mercadoria, criou, pela primeira vez na história, o 

discurso do direito, entendido este muito mais como um dos principais aspectos da cultura 

romana do que talqualmente um elemento dominante e estrutural das relações sociais e 

econômicas produtivas daquela sociedade.  

 O direito, nas sociedades pré-capitalistas, foi muito mais um produto cultural do que 

estrutural aos respectivos modos de vida. Destarte, como produto cultural, o direito romano 

ou medieval, seja este último da Alta ou da Baixa Idade Média, significou um elemento 

acidental e contingente. No modo de produção capitalista, porém, o direito surgiu como 

elemento indubitavelmente constitutivo da convivência humana, pois imprescindível à própria 

dinâmica da circulação de mercadoria, do trabalho abstrato ou da valorização do valor.  

Tendo em vista a relação estrutural e não apenas conceitual ou acidental com o modo 

de produção capitalista, pode-se concluir que o direito se constitui como fenômeno material 

emergente das forças de produção e relações produtivas da sociedade moderna da valorização 

do valor.   

Mais evidente ainda é essa constatação quando se pensa nos grandes domínios do 

direito e de suas conformações. O direito processual conforma-se nos limites do Estado para 

levar adiante a subjetividade jurídica. A forma jurídica somente poderia derivar-se em uma 

sobredeterminação do modo de produção capitalista se estivesse em conjunto com a forma 

política estatal e com a forma jurídico-processual. Portanto, todo o cerne do presente trabalho 

foi forjar a imprescindibilidade da forma jurídico-processual para a própria sobrevivência da 
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forma jurídica quando da consumação da subjetividade jurídica, no processo de derivação da 

forma mercadoria. Consignar, outrossim, que tal indispensabilidade reflete um processo de 

derivação, que igualmente sucede no conjunto de referidas formas.    
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