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RESUMO 

 
A atual filosofia do Direito juspositivista, como afirma Alysson Mascaro, 
encontra na Norma positivada e no próprio Estado o encerramento do 
fenômeno jurídico. Dissociando o estudo do Direito e seus fundamentos do 
âmbito social e das relações concretas. A fim de buscar um Direito que possui 
conexão também com as demandas sociais e preocupação com as 
desigualdades e incoerências encontradas na sociedade, é que se busca uma 
crítica ao Direito hodierno. O presente trabalho busca adentrar as Teorias 
críticas do Direito que possuem influências da Teoria Marxista. Em especial, 
visa-se discorrer sobre os posicionamentos de Evgeny Pachukanis, o teórico 
que mais aproximou o método de Marx na análise do Direito, ao identificar a 
forma jurídica com a forma mercantil. Haverá de pontuar-se o contexto histórico 
que serviu de cena para a criação da tese de Pachukanis, assim como, os 
instrumentos teóricos de Marx utilizados por tal. As principais obras que serão 
analisadas no curso do projeto serão “Teoria Geral do Direito e Marxismo”, E. 
B. Pachukanis, e “Os princípios ontológicos fundamentais de Marx”, Georg 
Lukács. A pesquisa realizada nesse trabalho é de natureza bibliográfica e 
utiliza o método dedutivo, parte de uma obra principal de Pachukanis e tenta 
explicar a relação do direito com a sociedade mercantil. A partir da análise 
feita, percebe-se que a ciência jurídica não fornece meios necessários para 
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compreensão de seus problemas, o que torna essencial a utilização da teoria 
marxista para uma análise mais a fundo. Pashukanis, fazendo uma leitura da 
obra de Marx e Engels, fornece meios relevantes para o entendimento e 
compreensão do direito, ao perceber que a forma jurídica representa a forma 
mercantil. 
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