
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: O PODER DO CAPITAL SOBRE O ESTADO E O DIREITOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DOUGLAS SANTOS DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CAMILO ONODA LUIZ CALDASORIENTADOR(ES): 



 

1. Resumo 

Este projeto pretende explorar as estruturas e formas de poder que compõem a relação 

entre o Direito e o Estado, dentro da sociedade capitalista contemporânea, bem como 

as relações e impactos sociais que este sistema econômico é capaz de acarretar. O 

desenvolvimento tem como base uma revisão bibliográfica de autores selecionados e 

espera como resultado contribuir com a crítica e análise do sistema vigente, que 

demanda um contínuo exercício de compreensão sob as mais variadas perspectivas e 

temáticas ao decorrer da História.  

 

2. Introdução 

As razões estruturais da não obtenção de igualdade e liberdade real mostram a 

profunda formalidade do direito e o seu não alcance material total, forma geométrica 

similar á impessoalidade do capital e seu objeto de transação mercadológica global: o 

sujeito de direito e seu amparo estatal. 

 

3. Objetivos 

O objetivo é refletir e analisar o funcionamento concreto – não meramente formal – das 

instituições jurídicas e políticas na sociedade, suas especificidades, seus modos de 

coordenação e subordinação, seus impactos e resultados no âmbito social, analisando 

especificamente a constituição histórica da noção de sujeito de direito e de direitos 

fundamentais. 

 

4. Metodologia 

O método de pesquisa a ser usado será o levantamento bibliográfico, onde veremos 

expostos os conceitos, ideias e pensamentos de jurístas e economistas, na órbita 

marxista do direito. A razão pela escolha dos autores, e característica que os une, é a 

linha ideológica científica da busca pelo pensamento crítico, libertador e profundo sob o 

mesmo objeto de análise, o capialismo e sua relação pura com a sociedade.  

 

 



5. Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento deste trabalho, serão considerados retrospectos históricos 

como a doutrina jusnaturalista, o pensamento jurídico juspositivista e as críticas 

desenvolvidas contemporaneamente a tais correntes de pensamento. O fim do sistema 

de produção feudal e inícil da circulação mercantil. As revoluções político-sociais 

liberais do séc. XIII, levando ao pensamento juspositivista do direito, em decorrencia, o 

nascimento do sistema de produção industrial no século seguinte. A abstenção estatal e 

o seu amadurecimento recente e contemporãneo na forma dos direitos humanos de 

segunda e terceira geração, refletindo maior intervenção política do Estado. 

Desvendando-se, por fim, as contradições sociais geradas pelo não rompimento pleno 

das formalidades do direito e a sua relação mediata com o sistema de reprodução 

capitalista.  

 

6. Resultados preliminares 

Os primeiros resultados da análise histórico-social do sistema capitalista, encontrados 

nesta pesquisa, residem na figura abstrata e impessoal do sujeito de direito. De início, é 

precipitada qualquer conclusão detalhada, porém, podemos observar o sujeito de direito 

como o objeto comum do problema. As relações jurídicas, determinadas pela troca 

mercantil e a força de trabalho como mercadoria, exigem total amplitude e 

generalização, de modo que a circulação de mercadorias ganhe alcance global, na 

mesma medida progride a liberdade desse sujeito. Nessa relação entre sujeitos de 

direito, a igualdade e a liberdade se mostram essênciais para essa estrutura. A troca 

mercantil, por sua vez, necessita de impessoalidade para levar o equilíbrio a essas 

relações jurídicas, deixando todos os homens meramente iguais uns aos outros. Porém, 

observa-se que tal igualdade jamais se esgota nas especificidades do ser em si, 

somente se esbarra nas articulações mercantis levando o direito ao simples papel de 

formalizador estrutural, e o Estado, detentor do poder político, por sua vez, garante tais 

relações. A igualdade e a liberdade se mostram dentro desta formalidade, e a sua 

lógica está para além do seu real significado semântico.   
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