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Resumo: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a relação entre 
as categorias jurídicas de direito subjetivo e de sujeito de direito com o 
movimento de reprodução e de consolidação do modo de produção 
capitalista. A partir da fórmula básica que representa a troca de 
mercadorias, infere-se a fórmula geral do capital, que estabelece o 
movimento de criação do mais-valor. Tal fluxo se dá através da 
transformação da força do trabalho em mercadoria e está transição possui 
como condições o direito da liberdade e da propriedade privada dos meios 
de produção. Para se inferir essa relação, efetuou-se uma pesquisa 
bibliográfica, descritiva, de abordagem qualitativa e método indutivo. 
Concluiu-se, assim, que o direito, estabelecendo relações e concepções de 
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sujeito com a pretensão de serem universalmente válidas, garante a venda 
da força de trabalho e a apropriação dos meios de produção, o que gera 
relações formalmente igualitárias, mas substancialmente desiguais na 
realidade material. 

Palavras-chave: capital, força de trabalho, mais-valor, sujeito de direito. 

 

Abstract: This article aims to demonstrate the relation between the legal 
categories of subjective right and subject of rights with the movement of 
reproduction and consolidation of the capitalist mode of production. From 
the basic formula that represents commodities exchanges, it is inferred 
the general capital formula, which establishes the movement that creates 
the surplus value. Such a flow occurs through the transformation of the 
labor-power into a commodity and this transition has as conditions the 
right to freedom and private ownership of the means of production. In 
order to infer this relation, we carried out a bibliographical and 
descriptive research, through a qualitative approach and an inductive 
method. We concluded that law, establishing universally valid relations 
and subject conceptions, guarantees the labor-power’s sale and the means 
of production’s appropriation, which generates formally egalitarian 
relations, but substantially unequal in material reality. 

Keywords: capital, labor-power, subject of rights, surplus value. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo demostrar la relación entre 
las categorías jurídicas de derecho subjetivo y sujeto de derecho con el 
movimiento de reproducción y consolidación del modo de producción 
capitalista. De la fórmula básica que representa el intercambio de bienes, 
se deduce la fórmula general del capital, que establece el movimiento de 
creación de plusvalía. Este flujo tiene lugar a través de la transformación 
de la fuerza de trabajo en una mercancía, y esta transición tiene como 
condiciones el derecho a la libertad y a la propiedad privada de los medios 
de producción. Para inferir esta relación, se realizó una investigación 
bibliográfica, descriptiva, de enfoque cualitativo y de método inductivo. 
Así, se concluyó que la ley, al establecer relaciones y concepciones del 
sujeto con la pretensión de ser universalmente válida, garantiza la venta 
de la fuerza de trabajo y la apropiación de los medios de producción, lo 
que genera relaciones formalmente igualitarias pero sustancialmente 
desiguales en la realidad material. 

Palabras clave: capital, fuerza de trabajo, plusvalía, sujeto de derecho. 

 

 

 

 

Considerações inicias 

A partir do aprofundamento de suas teorizações sobre a gênese e a 
consolidação da sociedade capitalista, Karl Marx estabelece, ao longo de sua obra, 
principalmente no livro I de “O capital” (MARX, 2017), as categorias fundamentais 
que permitiram o complexo surgimento do capital e seu consequente assentamento 
como modo de produção. Na seção II dessa obra, o autor descreve o processo de 
transformação do dinheiro em capital, introduzindo o conceito de mais-valor e 
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sistematizando seus pressupostos. Dentre estes, destaca-se a concepção de 
liberdade e a necessidade de se ter o direito como sustentáculo deste princípio, para, 
assim, ser possível o movimento inicial de geração do capital. 

Forma-se, desse modo, uma ligação entre a reprodução do modo de produção 
capitalista e o direito como instância que garante a organização formal da sociedade 
para precisar seu movimento. O objetivo deste artigo é apresentar esse vínculo, 
utilizando do caminho traçado por Marx na seção supramencionada de “O capital” 
para, posteriormente, desenvolver o papel do direito na constituição de abstrações 
jurídicas que envolvem as relações sociais de produção e seus sujeitos históricos. 
Além dessa obra, também constituem aportes teóricos deste escrito os “Manuscritos 
econômico-filosóficos” (MARX, 2010) e os “Grundrisse: esboços da crítica da 
economia política” (MARX, 2011). 

No primeiro tópico é apresentada a inferência marxiana sobre a fórmula geral 
do capital, que parte da troca de mercadorias por intermédio do dinheiro, tendo por 
finalidade a satisfação de necessidades dos sujeitos e de consumo das mercadorias 
para se chegar à relação de troca que tem como objetivo o dinheiro em si, o que faz 
surgir a necessidade do mais-valor, dando-se com isso início ao movimento do 
capital. 

Num segundo momento, são descritas as duas condições para que a força de 
trabalho possa ser colocada à venda. Nesses termos, a mercadoria se faz 
fundamental para produzir o mais-valor. A capacidade específica da força de 
trabalho de produzir valores de uso faz com que o seu próprio consumo seja capaz 
de gerar um valor excedente àquele que a detém; deste modo, o detentor de dinheiro 
tem a possibilidade de encontrar disponível no mercado uma mercadoria que, por 
ela mesma, produz valores. A despeito disso, Marx estabelece que, em primeiro 
lugar, o trabalhador precisa ser o livre proprietário da sua força de trabalho, para, 
assim, ser possível vendê-la. Ademais, por essa via, faz-se necessário que o 
trabalhador não seja capaz de produzir, individualmente, suas mercadorias, quer 
dizer, que ele precisa estar desprovido dos meios de produção. 

Dessas duas condições se infere o papel do direito, com a pretensão de 
produzir normas universalmente válidas, de traçar a relação igualitária entre 
indivíduos que, perante a lei, são iguais e livres. No terceiro tópico deste artigo é 
explorado o lugar do direito e de suas categorias no estabelecimento das relações 
sociais do modo de produção capitalista, ao garantir e assegurar a propriedade 
privada dos meios de produção e a liberdade dos indivíduos com relação ao próprio 
corpo e à venda da força de trabalho. Nesse sentido, busca-se apoio na ideia de que 
a categoria jurídica de direito subjetivo, bem como sua correlata, sujeito de direito, 
cumprem função determinante no processo de reprodução do capital. 

Realizou-se, para tanto, uma pesquisa básica pura, com o objetivo de descrever 
conceitos marxianos e suas relações com as categorias jurídicas de direito subjetivo 
e de sujeito de direito. Fez-se uma abordagem qualitativa, de estrita análise teórica, 
por meio do método indutivo, ao se partir da concepção marxiana da fórmula geral 
do capital para se inferir o papel do direito no nascedouro e na dinâmica da 
sociedade capitalista de modo geral. O procedimento utilizado foi exclusivamente 
bibliográfico, com a consulta a obras da economia política de Marx, de autores da 
tradição marxista e da doutrina jurídica. 
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1. Fórmula geral do capital: circulação e mais-valor 

Segundo Marx (2017, p. 223), “[...] a circulação de mercadorias é o ponto de 
partida do capital”. Consequentemente, é na produção e na circulação de 
mercadorias que se encontram os traços históricos iniciais para o desenvolvimento 
do capital, conjuntamente com a forma econômica que medeia o processo de troca 
desses valores de uso, que é o dinheiro. Para o autor, assim, a forma básica e 
imediata da circulação de mercadorias que tem como mediador o dinheiro se dá na 
fórmula M-D-M, onde a mercadoria (M) é inicialmente convertida em dinheiro (D) 
e, num segundo momento, o dinheiro se converte novamente em mercadoria. Trata-
se do processo de vender para comprar. 

Esse processo é baseado exclusivamente na satisfação de necessidades. O 
objetivo final desta relação é, pois, o consumo dos valores de uso que se encontram 
nos extremos da sua formulação. Os indivíduos vendem o que não precisam ou não 
querem, vendem o que possuem em excesso para comprar aquilo que lhes falta, o 
que lhes é necessário. Consequentemente, o ciclo se encerra no momento em que a 
mercadoria é consumida; ele chega ao fim assim que seu objetivo é alcançado no ato 
da compra. 

Porém, a forma básica de circulação para a satisfação de necessidades não é a 
única existente. Ao lado desta ocorre o fenômeno representado na fórmula D-M-D, 
onde há uma conversão inicial de dinheiro em mercadoria e, posteriormente, a 
conversão de mercadoria em dinheiro. É o movimento de comprar para vender. 
Nota-se nesse processo uma mudança em seus extremos e, por conseguinte, uma 
mudança de finalidade. A fórmula termina em D, isto é, em dinheiro, portanto, seu 
objetivo não é mais um valor de uso, uma mercadoria para o simples consumo, mas 
o próprio valor de troca (MARX, 2017, p. 226). 

Nessa perspectiva, o processo de comprar para vender (D-M-D) não 
representa uma mudança qualitativa, como a fórmula inicial de circulação de 
mercadorias M-D-M, segundo a qual a diferença entre as mercadorias que são os 
polos da relação é o que determina o seu próprio início, afinal os indivíduos possuem 
necessidades que se contrapõem e dão início a uma relação de troca para benefício 
recíproco. Entretanto, no segundo processo, ambos os polos são o dinheiro e em 
consequência disso, o que se busca é uma mudança simplesmente quantitativa; é 
justamente, ao final do processo, retirar de circulação mais dinheiro do que 
inicialmente fora posto. Não se vê finalidade na troca de uma quantia de dinheiro 
pela mesma quantia ao final de uma relação. 

Surge, por conseguinte, a necessidade de haver um aumento de valor. Marx 
representa esse processo pela fórmula D-M-D’, onde D’ é igual a D+∆D, isto é, a 
quantia de dinheiro inicialmente adiantada mais um incremento. Esse incremento, 
esse aumento do valor original ao final do processo, o autor denomina mais-valor. 
Dessa maneira, tem-se uma definição primeira de capital: “[...] o valor originalmente 
adiantado não se limita, assim, a conservar-se na circulação, mas nela modifica sua 
grandeza de valor, acrescenta a essa grandeza um mais-valor [...]. E esse movimento 
o transforma em capital” (MARX, 2017, p. 227). 
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Manifesta-se, assim, a questão sobre a origem desse incremento. Afinal, 
comprar uma mercadoria para a vender por um preço equivalente não possui 
finalidade alguma. O que ocorre é o movimento de um “portador consciente” (MARX, 
2017, p. 229) de dinheiro que busca o aumento deste ao final da circulação. E esse 
objetivo não pode ser alcançado na simples relação de D-M-D. A finalidade é, 
precisamente, o incremento, um sobre-valor. Para responder a tal questionamento, 
Marx aponta para um fenômeno distinto, que se encontra na esfera da circulação, ao 
mesmo tempo em que não pode ser depreendido nela. O autor rechaça a ideia de 
que o mais-valor advém da troca de equivalentes e até mesmo da troca de não-
equivalentes, respondendo a outros teóricos da economia, como Condillac e S. P. 
Newman, ao apontar que: 

Se são trocadas mercadorias, ou mercadorias e dinheiro de mesmo valor de troca, 
portanto, equivalentes, é evidente que cada uma das partes não extrai da circulação 
mais valor do que nela colocou inicialmente. Não há, então, criação de mais-valor. 
Ocorre que, em sua forma pura, o processo de circulação de mercadorias exige a troca 
de equivalentes (MARX, 2017, p. 234-235). 

No horizonte dessa compreensão Harvey (2013, p. 97) explica que: 

Marx sabe perfeitamente que “na realidade, as coisas não ocorrem assim” e, por isso, 
devemos “admitir uma troca de não equivalentes”. Isso dá lugar a uma série de 
possibilidades. Uma delas é que o vendedor tem “algum privilégio inexplicável [...] de 
vender a mercadoria acima do seu valor”. Mas isso não se aplica à relação entre 
compradores e vendedores em mercados generalizados, assim como não adianta dizer 
que o comprador tem o privilégio de adquirir mercadorias abaixo de seu valor. 

Portanto, conclui-se que “[...] da troca de equivalentes não resulta mais-valor, 
e tampouco da troca de não equivalentes resulta mais-valor. A circulação ou a troca 
de mercadorias não cria valor nenhum” (MARX, 2017, p. 238).  Por essa razão, o 
fenômeno de aumento do valor não pode ser percebido na circulação em si, pois ela 
representa o movimento da troca, seja de equivalentes ou de não equivalentes; seja 
de mercadorias, seja de dinheiro. Deste modo, a mudança de valor que não decorre 
da circulação das mercadorias deve residir na própria natureza da mercadoria, pois 
é esta que deve gerar o valor incrementado ao final da circulação. A mercadoria que 
possui essa propriedade específica de gerar valor durante o próprio consumo do seu 
valor de uso é a força de trabalho. 

Através da força de trabalho – entendida como as capacidades humanas, físicas 
ou mentais, de agregar ou produzir valores de uso em geral, quer dizer, a capacidade 
de gerar mercadorias – se assimila o essencial para que ao fim da circulação uma 
quantidade maior de dinheiro seja retirada em relação ao que fora posto de início 
por seu possuidor. O valor de uso da força de trabalho é, dessa maneira, a produção 
de mercadorias, de mais valores de uso exteriores a ela. Ao ser consumida, a força 
de trabalho agrega, produz, é fonte de valor. Por isso, como mercadoria, ela é o 
componente imprescindível da fórmula D-M-D’; para que o capital seja gerado, ela 
precisa ser encontrada no mercado como mercadoria livre, disponível àquele que 
detém o dinheiro. 

Isso exige algumas condições que envolvem, dentre outras, o estabelecimento 
de normas jurídicas abstratas e universalmente válidas e, sobretudo, relações 
jurídicas. 
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2. Condições para a compra e a venda da força de trabalho 

Após estabelecer que a necessidade da força de trabalho se configura como 
uma mercadoria disponível ao capitalista, Marx assenta que a liberdade é um dos 
pressupostos que possibilita o movimento do capital. A liberdade, assim, manifesta-
se em dois sentidos: o trabalhador deve ser uma pessoa livre, que tem a 
possibilidade de dispor de sua força de trabalho como sua própria mercadoria, que 
pode se colocar como vendedor da sua capacidade de trabalho; e, num segundo 
sentido, o trabalhador deve “[...] ser alguém que não tem outra mercadoria para 
vender, [...] carecendo absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de 
sua força de trabalho” (MARX, 2017, p. 244). 

O primeiro aspecto da liberdade determina que o indivíduo seja posto no 
mercado como detentor de uma mercadoria, predisposto a vendê-la como tal. 
Diferentemente de outros sistemas econômicos, baseados na escravidão ou na 
servidão, o trabalhador, sob o modo de produção capitalista, se torna parte 
fundamental para a produção de mais-valor e, por isso, deve ser considerado o livre 
proprietário de seu corpo e da sua capacidade de trabalho. Como assinala Marx 
(2017, p. 242), o trabalhador e o capitalista – aquele que dá início consciente ao 
movimento D-M-D’– são colocados no mercado e “[...] estabelecem uma relação 
mútua como iguais possuidores de mercadorias, com a única diferença de que um é 
comprador e o outro vendedor, sendo ambos, portanto, pessoas juridicamente 
iguais”. 

No entanto, uma segunda condição é também necessária, pois a liberdade de 
se colocar a força de trabalho como mercadoria é, subjetivamente, admissível e 
passível de escolha para qualquer indivíduo. O que determina que alguns o façam e 
assumam tal papel e outros não é a possibilidade de se pôr em execução essa 
capacidade de trabalho e, a partir daí, gerar valor, produzir mercadorias. Em outras 
palavras, é o acesso aos meios de produção que possibilita ao indivíduo a produção 
da sua própria mercadoria ou determina a necessidade de venda da sua força de 
trabalho. 

Deste modo, a segunda faceta da liberdade é a situação de um trabalhador livre 
ou destituído dos meios de produção, que é posto no mercado tão somente como 
corporeidade, como capacidade viva de trabalho; que não possui ao seu alcance as 
ferramentas, matérias-primas ou produtos necessários para a produção de valores 
de uso objetivos. Nas palavras de Marx (2011, p. 360), “[...] diante do capital 
desenvolvido, o trabalho tem de estar como puro valor de uso que é oferecido por 
seu próprio dono como mercadoria pelo capital, por seu valor de troca [a moeda]”. 

A mais imediata implicação dessa condição de reprodução do capital é que ela 
limita as condições de vida do trabalhador no mesmo momento em que lhe 
proporciona a liberdade. Nesse sentido, a liberdade jurídica e abstratamente posta 
se expressa tão somente na esfera da formalidade, pois a materialidade do sistema 
propício para a reprodução do capital é, em sua essência, um espaço de privação da 
liberdade de alguns pela tomada da propriedade por outros. Segundo Marx (2011, 
p. 806), no próprio conceito de trabalhador livre “[...] já está implícito que ele é 
pobre: virtualmente pobre. De acordo com suas condições econômicas, ele é simples 
capacidade de trabalho viva, ou seja, dotado igualmente das necessidades da vida” 
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e, como tal, “[...] só pode viver à medida que troca sua capacidade de trabalho pela 
parte do capital que forma o fundo de trabalho”. 

Engels e Kautsky (2012, p. 21) explicitam, do mesmo modo, a necessidade do 
distanciamento formal do trabalhador dos meios de produção, ao afirmar que a 
classe trabalhadora fora “[...] despojada da propriedade dos meios de produção no 
curso da transformação do modo de produção feudal em modo de produção 
capitalista e [é] continuamente reproduzida pelo mecanismo deste último na 
situação hereditária de privação de propriedade”. Portanto, estabelecida a relação 
de produção de mais-valor na esfera da circulação, estabelece-se também a 
necessidade de, formalmente, proteger a liberdade dos indivíduos no que tange à 
venda da força de trabalho e, ainda, o livramento da classe trabalhadora do acesso 
aos meios de produção. Assim sendo, no âmbito jurídico os indivíduos se veem como 
livres e iguais, formando uma relação formal equilibrada, que se faz propícia para a 
reprodução do mais-valor e, assim, do capital. 

Ademais, vale ressaltar que nenhuma das reflexões marxianas aqui postas são 
apartadas da análise e da argumentação histórica. Principalmente nos capítulos 24 
e 25 de “O capital”, o autor apresenta sua visão sobre a história da acumulação 
primitiva, com fins de expor a complexidade do processo histórico, social e 
econômico que possibilitou o surgimento do modo de produção capitalista. As 
etapas dessa evolução não são isoladas, elas se relacionam entre si e, sobretudo, 
traçam formas de desenvolvimento em que características e pressupostos de outras 
formas de produção e de relação social são, também, fundamentais. Nas palavras de 
Marx (2017, p. 245), “[...] as condições históricas de existência [do capital] não estão 
de modo algum dadas com a circulação das mercadorias e do dinheiro”. 

Reitere-se que o objetivo do presente artigo é expor a relação que a teoria 
marxiana introduz entre a primeva formação do capital e as condições jurídicas que 
tornaram possível essa formação e deram sustentação para sua ulterior 
consolidação. No entanto, essas condições e esses pressupostos jurídicos também 
surgem e se relacionam dialeticamente com a realidade material de cada momento 
histórico e de cada espaço social. A análise aqui proposta, por conseguinte, funda-se 
nas conclusões e afirmações de Marx, que são lógica e historicamente inferidas ao 
longo de sua obra, no que diz respeito à relação entre direito e capital, bem como 
nas ideias dos demais teóricos do direito que, no mesmo sentido, estabelecem e 
desenvolvem este vínculo. 

 
3. O direito subjetivo da liberdade no processo de formação do capital 

O direito subjetivo é uma categoria jurídica correlata ao conceito de sujeito de 
direito. Este, por sua vez, é definido por Mascaro (2015, p. 96) como “[...] aquele que 
pode portar direitos e deveres, [...] aquele que é proprietário, detém bens, faz 
circular mercadorias e serviços, estabelece contratos, vincula-se à declaração de 
vontade”. Consequentemente, o direito subjetivo é, por excelência, um bem ou uma 
condição jurídica pertencente e diretamente ligado a um determinado sujeito de 
direito. 

O surgimento dessa categoria é anterior ao desenvolvimento do modo de 
produção capitalista, porém, é neste que ocorre sua consolidação. O direito romano 
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inaugurou uma conceituação de pessoa (persona) como contraponto ao conceito de 
coisa (res). Contudo, essa acepção possuía caráter limitado, trazendo uma visão 
concreta e precisa do homem na sua pessoa, o que tornava a aplicação deste conceito 
arraigada à solução de casos específicos. O traço de universalidade, que estabelece 
a imagem abstrata de homem racional, autônomo, capaz de produzir atos jurídicos, 
surge com Jean Domat, no século XVII, na concepção de sujeito de direito (MARTINS-
COSTA, 2010, p. 91). 

Todavia, sua compreensão inicial de sujeito de direito era intimamente ligada 
ao Homem cristão, por isso abrangente. O entendimento de sujeito de direito não 
poderia se desligar das diferenciações materiais que ocorriam no meio social e 
político. Portanto, segundo Martins-Costa (2010, p. 92), há que considerar uma 
redução do significado deste conceito, ligando-o à noção de liberdade da época: 
seriam sujeitos livres, assim, “[...] aqueles que não são escravos e que conservaram 
a sua liberdade natural, que consiste no direito de fazer tudo o que quiserem [...]”  
(EDELMAN, 1995 apud MARTINS-COSTA, 2010, p. 91). 

Com a paulatina diminuição do poder e da influência social da Igreja Católica; 
com o embrionário advento da figura do Estado, por outro lado; e, ainda, com o 
incipiente modo de produção capitalista, a definição de sujeito de direito foi também 
sofrendo modificações e influências. A necessidade cada vez mais pungente de haver 
indivíduos livres e de se construir as condições para a venda da força de trabalho 
ligou a titularidade e o exercício de direitos subjetivos à uma função econômica de 
cada indivíduo. Em consequência disso, Martins-Costa (2010, p. 91)) destaca que 
“[...] bastará trocar Deus pelo Estado para recair não apenas no “sujeito natural”, mas 
no coração da problemática moderna do sujeito [...] – poder da vontade livre – ao 
mero exercício da função econômica no universo do mercado”. Da mesma forma, 
Mascaro (2013, p. 40) aduz que “[...] a circulação mercantil e a produção baseada na 
exploração da força de trabalho jungida de modo livre e assalariado é que 
constituem, socialmente, o sujeito portador de direitos subjetivos”. 

A base conceitual abstrata do direito, assim, relaciona-se com a forma de 
organização econômica da sociedade capitalista, bem como com suas relações 
sociais, que formam a perspectiva inicial dos indivíduos como detentores de direitos 
subjetivos de compra e venda, de propriedade, de estabelecimento de contratos e de 
celebração de negócios jurídicos. Nas palavras de Pachukanis (1988, p. 60): 

O sujeito como portador e destinatário de todas as pretensões possíveis, o universo de 
direitos ligados uns aos outros por pretensões recíprocas, é que formam a estrutura 
jurídica fundamental que corresponde à estrutura econômica, isto é, às relações de 
produção de uma sociedade alicerçada na divisão do trabalho e na troca. 

Nesse contexto, o movimento do capital – circulação que tem por finalidade o 
mais-valor – torna imprescindível que se encontre no mercado a força de trabalho 
disponível como mercadoria; faz-se necessário que o trabalhador disponha da sua 
capacidade de trabalho e que ele não tenha acesso a nenhum meio de produção para, 
finalmente, pôr a força mesma à venda. Tal relação traz consigo variadas 
determinações jurídicas; ela põe em contato dois ou mais sujeitos de direito que 
possuem, alguns sobre o dinheiro, outros sobre o próprio corpo, direito subjetivo. 
Sendo assim, o estabelecimento da liberdade e da igualdade como bens jurídicos a 
serem protegidos e positivados é um fenômeno umbilicalmente ligado ao 
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surgimento e ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. Desenvolve-se, 
dessa forma, um “[...] sistema de conceitos gerais que refletem teoricamente o 
sistema jurídico como totalidade orgânica” (PACHUKANIS, 1988, p. 36). 

Nas palavras de Mascaro (2015, p. 99-100), “[...] a consolidação da figura do 
sujeito de direito resulta da própria lógica de reprodução do capital”. No mesmo 
sentido, o papel fundamental do direito e de conceitos jurídicos abstratos na 
formação do modo de produção capitalista é ressaltado por Engels e Kautsky (2012, 
p. 18-19): 

Visto que o desenvolvimento pleno do intercâmbio de mercadorias em escala social – 
isto é, por meio da concessão de incentivos e créditos – engendra complicadas relações 
contratuais recíprocas e exige regras universalmente válidas, que só poderiam ser 
estabelecidas pela comunidade – normas jurídicas estabelecidas pelo Estado -, 
imaginou-se que tais normas não proviessem dos fatos econômicos, mas dos decretos 
formais do Estado. 

Ou seja, a percepção do conteúdo material (econômico) do direito é 
socialmente enfraquecida, turva, em detrimento de sua aparência formal e abstrata, 
ao se analisar o fenômeno jurídico em suas manifestações mais imediatas, como os 
contratos, as normas das relações de trabalho, o direito penal, eleitoral ou o direito 
processual, por exemplo. Assim, à primeira vista, todos os indivíduos que formam a 
relação de circulação do capital estão no mesmo patamar jurídico. Ambos são 
proprietários, ambos exteriorizam sua vontade de forma livre, autônoma e, desse 
modo, fazem parte de um mesmo sistema de – aparente – mútuo benefício: “Em sua 
aparente universalidade [as categorias jurídicas] exprimem um determinado 
aspecto da existência de um determinado sujeito histórico: a produção mercantil da 
sociedade burguesa” (PACHUKANIS, 1988, p. 35). 

No que diz respeito à liberdade do indivíduo e às trocas de interesse egoísta 
na sociedade sob o modo de produção capitalista, Marx (2011, p. 297-298) salienta: 

Com isso, portanto, está posta a completa liberdade do indivíduo: transação voluntária; 
nenhuma violência de parte a parte; posição de si como meio, ou a serviço, unicamente 
como meio de se pôr como fim em si, como o dominante e o prevalecente; enfim, o 
interesse egoísta, que não realiza nenhum interesse superior; o outro também é 
reconhecido e conhecido como sujeito que realiza seu interesse egoísta exatamente da 
mesma maneira, de modo que ambos sabem que o interesse comum consiste 
precisamente na troca do interesse egoísta em sua bilateralidade, multilateralidade e 
autonomização. 

Segundo o autor, a desigualdade material desta relação se encontra e é possível 
de ser notada tão somente fora da relação jurídica (MARX, 2011, P. 617), afinal, 
formalmente, o que o trabalhador representa é uma medida particular e 
momentânea de manifestação de vontade, de capacidade de produção e de aplicação 
de energia. Entretanto, materialmente, o trabalhador corresponde ao afastamento 
dos meios de produção, à limitação verticalmente determinada do seu acesso a estes 
e, por consequência, à compulsória prática da venda de sua capacidade de trabalho. 
Necessidade esta transfigurada no espectro jurídico-normativo como livre 
exteriorização da vontade, como expressão volitiva autônoma. O direito cumpre o 
papel conjuntural de dizer o que pertence a quem, o que é disponível a quem e como 
cada um deve ser posto no mercado. As relações jurídicas são, assim, estabelecidas 
histórica e politicamente no momento de privatização da propriedade dos meios de 
produção. Desse modo, surgem os sujeitos históricos do trabalhador ou proletário e 
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do dono dos meios de produção ou capitalista. Surge o próprio ser humano como 
mercadoria; se estabelece a contraditória relação de exploração do homem pelo 
homem. Nesse sentido, o “[...] trabalhador produz o capital; o capital produz o 
trabalhador” (MARX, 2010, p. 91), porquanto: 

Como capital, o valor do trabalhador aumenta no sentido da procura e da oferta e, 
também fisicamente, a sua existência, a sua vida, se torna e é sabida como oferta de 
mercadoria, tal como qualquer outra mercadoria. [...] O trabalhador [produz], portanto, 
a si mesmo, e o homem enquanto trabalhador, enquanto mercadoria, é o produto do 
movimento total (MARX, 2010, p. 91). 

É posta, assim, a relação dialética entre os conceitos de direito, capital e 
trabalho livre, da mesma forma que se relacionam dialeticamente os atores do 
processo histórico que os formou (PACHUKANIS, 1988, p. 35). A exploração da força 
de trabalho na esfera da produção do mais-valor traz consigo a necessidade do 
direito sistematizado em normas positivas e universalizado como fenômeno social 
e economicamente engendrado com a circulação de valor, com a criação de capital. 
A subjetividade jurídica é fator fundamental para que o incremento do valor 
originalmente posto em circulação pelo capitalista aconteça – sucessivamente. 
Assim, do mesmo ponto em que nasce a liberdade, nasce a sua privação para a 
exploração. As relações sociais que resultam desse movimento dialético se 
expressam juridicamente como igualitárias, emancipadoras, quando, de fato, são 
desiguais, limitadoras e exploratórias. 

A subjetividade jurídica e, por consequência, o sujeito de direito, formam duas 
categorias jurídicas que transformam o homem em valor, em uma específica e 
peculiar mercadoria capaz de produzir mais-valor. A produção de bens materiais, 
assim, não cumpre um papel de satisfação das necessidades do próprio homem, mas 
se limita a possibilitar e amplificar a circulação do capital. O trabalhador se torna, 
deste modo, mais um dos produtos do capital. Fenômeno este que inaugura uma 
série de relações sociais, institucionais, normativas e políticas que são formalmente 
autônomas, mas materialmente imbricadas no compromisso histórico da sua 
própria reprodução. 

 

Considerações finais 

As considerações precedentes nos permitiram perceber que a venda da força 
de trabalho, bem como a propriedade privada dos meios de produção, são 
fenômenos essenciais na geração do mais-valor e, como tal, exigem a liberdade como 
direito subjetivo e o estabelecimento de relações jurídicas entre sujeitos de direito. 
Portanto, as peças fundamentais das relações capitalistas de produção são 
garantidas por meio do direito, por meio de conceitos jurídicos pretensamente 
universais, que, abstratamente, igualam os indivíduos, sujeitos de direito. 

As categorias jurídicas, dessa forma, correspondem a um modo de produção 
específico, que tem como base a relação entre indivíduos de pretensões e condições 
opostas, colocados a interagir no âmbito mercantil e da troca como formalmente 
iguais. A transformação da força de trabalho em mercadoria leva à produção do 
mais-valor, que, por sua vez, transforma o dinheiro na figura que movimenta o 
capital. Tais relações se dão de forma dialética na história, produzindo expressões 
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conceituais também dialéticas que, no movimento da história, geram novas 
instâncias de relações sociais e jurídicas. 

As contradições básicas da sociedade capitalista, construída sobre as ruínas do 
feudalismo europeu, e as possibilidades de sua superação, são temas amplamente 
explorados por Marx, a quem devemos, entre outras noções, as de alienação, de 
classes sociais, de trabalho como mercadoria e de mais-valor, categorias ainda hoje 
decisivas para a análise das experiências sociais humanas. Na perspectiva marxiana, 
a história do homem é também a história da luta de classes, da luta constante entre 
interesses divergentes, mesmo que esse conflito nem sempre se manifeste 
socialmente sob a forma de guerra declarada. As divergências, oposições e 
antagonismos de classes estão subjacentes a todas as relações sociais, nos mais 
diversos espaços da sociedade, em todos os tempos, desde o surgimento da 
propriedade privada. 

Uma crítica radical ao sistema capitalista é expressa por Marx, estudioso do 
liberalismo, no curso da Revolução Industrial Europeia, entre outras razões porque 
esse modelo socioeconômico submeteu trabalhadores, inclusive crianças, a 
extenuantes jornadas de trabalho, recompensadas com salários infames suficientes 
tão somente para a sobrevivência, e porque alienou crescentemente o trabalhador 
com relação aos meios de produção, concentrados, agora, como propriedade do 
capitalista, condições que tornaram ainda mais difícil a sobrevivência e o bem-estar 
dos trabalhadores. O trabalhador descrito por Marx, pouco possuindo, é obrigado a 
sobreviver da venda de sua força de trabalho, que se torna uma mercadoria passível 
de compra e de venda como qualquer outra.  

Dessa forma, em um último termo, conclui-se que as ligações entre a 
movimentação do capital e o surgimento de categorias jurídicas abstratas são de 
interdependência. São polos do mesmo processo histórico, complexo e conflituoso, 
que criam sujeitos históricos e relações sociais envoltas no mesmo princípio de 
reprodução de um modo social voltado à acumulação de capital e à exploração da 
capacidade de trabalho. 
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